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Kokousaika 24.08.2015 16:00 - 17:09

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poissa: 759 §
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi saapui 16:06, poissa: 753 ja 754 §:t
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Månsson, Björn varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 17:08

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
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Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:21, poistui 16:24, läsnä: 
osa 755 §:ää

Haahtela, Ilkka maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikkö
asiantuntija
saapui 16:42, poistui 16:47, läsnä: 
osa 763 §:ää

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
753 - 775 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
753 - 755 ja 760 - 764 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
756 - 757 ja 765 - 766 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
758, 759 ja 766 - 771 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
772 - 775 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
753 - 775 §:t
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§ Asia

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

754 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

755 Kj/1 V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista

756 Ryj/1 V 9.9.2015, Eron myöntäminen Helsingin kaupungin tukkutorin 
toimitusjohtajalle

757 Ryj/2 V 9.9.2015, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

758 Stj/1 V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen 
seuranta

759 Sj/1 V 9.9.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen 
perustaminen

760 Kj/3 Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle ulosottotoimen 
rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä 
mietinnöstä

761 Kj/4 Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

762 Kj/5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

763 Kj/6 Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton tilapäinen 
laajentaminen

764 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

765 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

766 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

767 Stj/1 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2016-
2018

767 Stj/1 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2016-2018

768 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

769 Sj/1 Kaupungin liittyminen RFID-lab Finland ry:n jäseneksi
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770 Sj/2 Nuorisoasiainkeskuksen neljän osastopäällikön viran julistaminen 
uudelleen haettavaksi

771 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

772 Kaj/1 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 
2016-2018

773 Kaj/2 Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture-local-jäsenyys 
Helsingin 3D-tietomallityöhön

774 Kaj/3 Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 
12354, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen alue)

775 Kaj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 753
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Rantasen ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja 
Pajamäen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Karin ja Peltokorven sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja 
Pajamäen. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 2 (114)
Kaupunginhallitus

Kj/2
24.08.2015

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

§ 754
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 755
V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä osana kaupungin strategista 
suunnittelua liitteinä 1 - 3 olevan ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
(980/2012), ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman 
vuosiksi 2015 - 2016.

Esittelijän perustelut

Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.3.2015 § 85 esittää 
kaupunginhallitukselle vanhuspalvelulain 5 §:n (laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 980/2012) edellyttämän suunnitelman hyväksymistä 
ja liittämistä osaksi kaupungin strategiaohjelmaa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 
asteittain 1.7.2013 alkaen. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen 
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista sekä parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua 
elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 
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palvelujen kehittämiseen. Tarkoituksena on myös parantaa iäkkään 
henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja 
sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten 
tarpeidensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen 
heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. Lisäksi lain tarkoituksena 
on vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle 
järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön sekä 
toteuttamistapaan ja osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan tulee valtuustokausittain laatia 
suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  Suunnittelussa on painotettava 
kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma 
on tehtävä osana kaupungin strategista suunnittelua. Helsingin 
kaupungin strategiaohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016 valmistui 
ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Vanhuspalvelulain mukainen 
suunnitelma vuosille 2015 – 2016 koostuu kaupungin 
strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin ikäohjelma –nimisestä 
toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille tarkoitettujen Helsingin 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta sekä Helsingin 
tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä koskevista 
tilastotiedoista. 

Kunnan laatimassa suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa on arvioitava 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla 
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön 
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on 
määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn 
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle 
tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi sekä 
toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta. 
Suunnitelmassa on määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 
toimenpiteiden toteuttamisessa ja yhteistyössä. Kunnan on otettava 
suunnitelma huomioon, kun valmistellaan ikääntyneen väestön 
asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavia 
kunnan päätöksiä.

Helsingissä lain mukaista suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana ja 
osana kaupungin strategiaohjelmaa. Vanhuspalvelulain mukainen 
suunnitelma on nimetty Stadin ikäohjelmaksi ja se toimii 
strategiaohjelman toimeenpanosuunnitelmana.  Kaupunginvaltuuston 
24.4.2013 hyväksymässä Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on 
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useita eri hallintokuntia sitovia ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, joissa 
on otettu huomioon Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä 
toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Kukin hallintokunta 
toteuttaa näitä tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Tehtävien päätösten vaikutus kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin on 
arvioitavissa päätösesitysten valmistelussa. Helsingissä on käytössä 
kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä hyväksymä toimintatapa 
”Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi päätösesitysten 
valmistelussa” (12.3.2008 § 24, päivitetty 2.4.2014 § 34).

Stadin ikäohjelmaa on tehty yhdessä

Vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa eli Stadin ikäohjelmaa on 
valmisteltu laajapohjaisessa verkostossa, jossa on ollut kattavasti 
osallistujia eri virastoista ja liikelaitoksista, järjestöistä, 
vanhusneuvostosta ja palvelukeskusten asiakasneuvostoista. 
Asukastilaisuuksissa koottiin mielipiteitä siitä, mikä Stadin 
ikäohjelmassa on ikääntyneille tärkeintä. Asukastilaisuuksien teemat 
noudattivat hyvän ikääntymisen turvaamista ja palvelujen parantamista 
koskevan laatusuosituksen teemoja. Lisäksi terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen teema on kulkenut mukana ohjelman 
valmistelussa. Verkoston työskentelyssä on huomioitu myös 
heikoimmassa asemassa olevat ikääntyneet. Suunnitelmaa on käsitelty 
sekä sosiaali- ja terveysviraston että sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut –osaston henkilöstötoimikunnissa. 

Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Verkoston tapaamisissa ja asukastilaisuuksissa tunnistettiin selkeitä 
kokonaisuuksia, joihin keskittymällä voidaan lisätä helsinkiläisten 
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä. Laaja-alaisen yhteistyön avulla 
on mahdollista edelleen syventää mukana olevien toimijoiden 
ymmärrystä ja etsiä yhdessä uudenlaisia keinoja ikääntyneiden 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Stadin ikäohjelmassa 
kuvataan nämä yhteisesti sovitut toimenpidekokonaisuudet vuosille 
2015 - 2016, niiden tavoitteet, vastuutahot ja muut osallistujat. 
Toimenpiteet toteutetaan voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
talousarvion mukaisin käytettävissä olevin voimavaroin.

Toimenpiteiden sisältöteemat ovat:

1. Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Ikääntyneiden mahdollisuudet aktiiviseen osallistumiseen, 
vaikuttamiseen ja tiedon saantiin turvataan kaupungin 
strategiaohjelman ja esteettömyyslinjausten mukaisesti.
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2. Iätöntä asumista

Ikääntyneiden asumista parannetaan ja kotona asumisen 
mahdollisuuksia lisätään.

3. Luotuja liikkumaan

Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, liikuntaan ja 
arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-ohjelman ja strategiaohjelman 
tavoitteita sekä terveysliikuntasuosituksia ja esteettömyyslinjauksia.

4. Muistiystävällinen Helsinki

Otetaan huomioon kasvava muistisairaiden määrä Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman mukaisesti. Väestön ikääntymisestä johtuen 
muistihäiriöistä kärsivien kuntalaisten määrä lisääntyy lähivuosina 
merkittävästi. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan toimintakykyä 
ja kotona asumista. Yhteistyön tavoitteena on turvata mahdollisimman 
hyvä elämänlaatu muistihäiriöistä ja -sairauksista kärsiville kuntalaisille 
ja heidän läheisilleen ja mahdollistaa muistihäiriöisten ihmisten 
aktiivinen toimijuus oman elämänsä suhteen.

5. Käyttäjälähtöiset palvelut

Järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lainsäädännön ja 
laatusuositusten mukaisesti ja asukkaita ja asiakkaita kuullen.

Ikäohjelman viittä toimenpidettä viedään eteenpäin 
yhteistyöverkostoissa ja toimenpiteet toteutetaan vuosien 2015 - 2016 
aikana. Yhteistyöverkostot voivat halutessaan muuttaa verkostojen 
kokoonpanoa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Verkostot ovat 
avoimia yhteistyön muotoja eivätkä edellytä toimiakseen erillisiä 
nimeämispäätöksiä. Verkostojen tarkoitus on varmistaa 
toimenpidekokonaisuuksien valmistelun ja päätöksenteon koordinointi 
hallintokunnissa. 

Ohjelman seurannassa toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan 
vanhusneuvostolle vuosittain. Helsinkiläiset ikääntyneet ovat olleet 
mukana tuottamassa tärkeitä teemoja asukastilaisuuksissa. Ohjelman 
toteutumisesta ja verkostojen toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti 
käyttäen sekä perinteisiä että sähköisiä kanavia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Stadin ikäohjelmassa näkökulmana on koko ikääntynyt väestö. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin 
iäkkäisiin henkilöihin. Ikääntynyt väestö kokonaisuudessaan on 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta erityisryhmä, 
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vaikka ei olekaan ryhmänä yhtenäinen vaan hyvinkin moninainen. 
Ikääntyneet ovat osallistuneet ohjelman valmisteluun ja osallisuus 
näkyy myös ohjelman toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Vaikutusten arviointi on tehty tarkastelemalla kahta vaihtoehtoa:

0-vaihtoehto: Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelujen 
saatavuutta edistetään nykyisillä tavoilla.

1-vaihtoehto: Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelujen 
saatavuutta edistetään Stadin ikäohjelmassa kuvatuilla tavoilla.

Vaihtoehto 0: Helsingissä on pitkät perinteet poikkihallinnollisesta 
yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveyttä, 
hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä palveluja on runsaasti. Tällä 
hetkellä palveluja suunnitellaan ja tuotetaan kuitenkin enimmäkseen 
oman hallintokunnan perustehtävästä käsin. Laaja-alainen 
kokonaisuuksien hallinta ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toimijoiden yhteistyössä syntyvää monialaista kehittämistä ja oppimista 
ei päästä hyödyntämään riittävästi terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseksi.

Vaihtoehto 1: Ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin hallintokunnat ja 
muut toimijat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin 
niiden edistäminen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja 
asiakaslähtöisempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten 
teemojen kehittämiseen, ja monipuoliset palvelumahdollisuudet 
saadaan hyödynnettyä laajasti ja monipuolisesti terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi.

Sekä asukkaat että asiantuntijat tunnistivat samoja kehittämistarpeita 
ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa. Palvelujen saatavuutta 
edistetään ohjaten julkisen liikenteen käyttöön ja arkiaktiivisuuden 
lisäämiseen. Tiedonsaantiin, vaikutusmahdollisuuksiin, asumiseen ja 
elinympäristön esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja järjestetään lainsäädännön ja 
laatusuositusten mukaisesti ja asukkaita ja asiakkaita kuullen.

Kaupunkitasoisen Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kiinteistö-, kaupunkisuunnittelu-, kulttuuri- ja kirjasto-, 
liikunta- sekä yleisten töiden lautakunnan, suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, Helsingin seudun liikenne 
(HSL) -kuntayhtymän, tietokeskuksen, vanhusneuvoston, 
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vammaisneuvoston, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan, 
esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ja vapaaehtoistyön 
neuvottelukunnan lausunnot.        

Lausunnoista ilmenee tyytyväisyys ikäohjelmatyön valmisteluun ja 
yhteistyöverkostoon. Lausunnot ovat yksimielisiä.

Kiinteistölautakunta toteaa, että ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelman tavoitteet sisältyvät asumisen ja siihen liittyvään 
maankäytön toteutusohjelmaan, jonka koordinoinnista vastaa 
kaupunginkanslian johdolla AM-sihteeristö. Siinä ovat mukana 
kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto, 
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy) ja asuntotuotantotoimisto. 
AM-sihteeristön tehtävänä on varmistaa Helsingin asunto-ohjelman 
tavoitteiden toteutuminen myös ikääntyneiden kohdalla seuraavin 
toimenpitein:           

- kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan esteettömän 
asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-asukkaille 

- parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan 

- asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri asukasryhmien 
tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta vastaisi paremmin eri 
ryhmien muuttuviin tarpeisiin 

- turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa; 
asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja 
erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä 
maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän 
kasvuun  

- ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle 

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.         

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta korostavat 
toimivan, esteettömän ja turvallisen asumisen merkitystä ikääntyneiden 
hyvinvoinnissa ja kotona selviytymisessä. Ikäohjelmassa on syytä 
korostaa erilaisten asumismuotojen kehittämisen ja tuotannon tarvetta.      
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta korostaa kulttuurin tekemisen ja 
kokemisen merkitystä ikääntyneiden hyvinvoinnille. Näkökulmaa on 
syytä syventää ikäohjelmassa.    

Liikuntalautakunta painottaa liikunnan merkitystä toimintakyvyn 
ylläpitäjänä. Kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet, niistä 
tiedottaminen, esteettömyysratkaisut ja arkiaktiivisuuteen 
kannustaminen tarvitsevat lisää huomiota.           

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntien 
lausunnoissa korostetaan ikääntyneiden osuutta työväenopistojen 
tärkeänä kohderyhmänä. Ikäohjelma tuottaa arvokasta tietoa 
työväenopistojen suunnittelussa käytettäväksi. Opiskelu ja 
harrastustoiminta nostavat ikääntyneiden elämänlaatua ja ovat tärkeä 
tekijä sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa sekä 
yksinäisyyden lievittämisessä. Suomenkielisen työväenopiston 
johtokunta ehdottaa otsikoiden ja tavoitekirjausten laajentamista 
harrastus- ja eri sukupolvien kohtaamismahdollisuuksia korostaen. 
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta katsoo, että ruotsinkielisten 
palvelujen koordinointia tulee kehittää.         

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) korostaa ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisessa joukkoliikenteen esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta sekä matkustajainformaation ja lippujärjestelmän 
kehittämistä. Bussien ja raitiovaunujen pysäkkikuulutusten käyttöönotto 
parantaa omalta osaltaan eri asiakasryhmien matkustusmukavuutta.        

Tietokeskus osallistuu ikäohjelmatyöhön tuottamalla tarvittavaa 
informaatiota päätöksenteon tueksi ja seuraamalla ikääntyneen 
väestön tilannetta tilasto- ja tutkimustoiminnassaan.     

Vanhusneuvosto katsoo lausunnossaan, että ikäohjelmassa korostuu 
liikaa nykytilanteen kuvaus, tavoitteiden ja kehittämistoimien jäädessä 
vähemmälle. Suurimpana linjausongelmana vanhusneuvosto näkee 
asumisen vaihtoehtojen puutteen. Tarvitaan uusia yhteisöllisen 
asumisen ja palveluasumisen mahdollisuuksia. Kotona asumisen 
mahdollistamiseksi tarvitaan lähipalveluja, lisää apua, virikkeitä ja 
turvallisuutta. Joukkoliikenteen palvelut ovat välttämättömiä 
liikkuvuuden edistämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Ikäohjelmasta tarvitaan kieliversiot, ainakin suomi, ruotsi, englanti ja 
venäjä. Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus, myös kotimaiset 
vähemmistöt, on otettava vahvasti huomioon.        

Vammaisneuvosto katsoo, että Helsingissä ei ole riittävästi erilaisia 
edullisia asuntoratkaisuja eikä asumisen tukipalvelujen vaihtoehtoja. 
Palveluvarustuksen muunneltavuus, toimintarajoitteisen asukkaan 
turvallisuus ja yhteisöasuminen tarvitsevat enemmän huomiota. 
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Vammaisneuvosto katsoo, että esteettömyyden ja saavutettavuuden on 
tarkoitettava myös mm. asenneilmastoa ja päätöksentekoa. 
Vammaisneuvosto kiinnittää lisäksi huomiota ikäkuuloon. 
Huonokuuloisuus voi aiheuttaa syrjäytymistä, joka on apuvälinein 
ehkäistävissä.              

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta katsoo, että palvelutarjonnan 
sirpaloituminen on ikääntyneiden kannalta erityisen hankalaa. 
Neuvottelukunta painottaa yhden luukun periaatetta palvelujen 
järjestämisessä ja muistisairaiden tarpeiden huomioon ottamista. 
Veteraanien esteettömät kokoontumistilat ovat välttämättömiä 
vertaistuen ja virkistyksen järjestämisessä.        

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta toteaa, että esteettömyydessä 
kysymys on ennen kaikkea hyvästä suunnittelusta. Hyvät asuinolot 
myöhentävät ja ehkäisevät palveluasumiseen ja laitoshoitoon 
siirtymistä. Yksinasuvien muistisairaiden asuminen kotona edellyttää 
kotiin vietävien palvelujen parantamista. Yhteisöllisessä asumisessa on 
mahdollista järjestää yhteistä virkistystoimintaa, ulkoliikuntaa sekä 
terveydenhuollon ja kodinhoidon palveluja. Iäkkäät tarvitsevat apua 
asuntojensa muutostöissä. Julkisten tilojen ja talvikunnossapidon 
esteettömyyttä on tarpeen edistää. Viestinnässä ja tiedonsaannissa 
tulee sähköisten kanavien lisäksi käyttää myös henkilökohtaista ja 
puhelinneuvontaa.              

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta katsoo, että neuvottelukunnan 
toimenpideohjelma tukee ikäohjelman tavoitteita. Neuvottelukunnan 
visiona on viranomaisten ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön 
kehittäminen kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön kehittäminen kasvattaa 
ikääntyneiden hyvinvointia ja kohentaa kaikkien ikäryhmien 
elämänlaatua. Kehittämistä voi tehdä myös yhteistyössä 
kokemusasiantuntijoiden, omaisten ja oppilaitosten kanssa.    

Kannanotot

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että niissä 
annettu palaute on tarpeen käydä läpi Stadin ikäohjelman periaatteiden 
mukaisesti verkostotyössä. 

Käsitellessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttia 2015 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavat ikääntyneen väestön 
asumiseen liittyvät toivomusponnet, jotka ovat valmisteltavana:  

- valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa 
otetaan huomioon ikääntyvien asumistarpeet ja varataan 
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"erityisryhmien" asumistarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen 
rakentamismahdollisuudet (Maija Anttila). 

- valtuusto edellyttää, että uudessa AM-ohjelmassa selvitetään 
mahdollisuus rakentaa lisää palvelu- ja yhteisöllistä asumista 
vanhenevalle väestölle (Sirpa Asko-Seljavaara).  

- valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, voisiko ikääntyneiden 
kotona-asumista tukea tuottamalla sellaisia yhteisöasumiseen 
perustuvia aravavuokrataloja, joissa kotihoidon palveluja voidaan 
hoitaa keskitetymmin ja samalla laadukkaammin (Tuomas Rantanen).   

Lisäksi valmisteltavana on valtuutettu Tuomas Rantasen ja 25 muun 
allekirjoittajan aloite ikääntyneidenyhteisöllisen asumisen ja 
asumispalvelujen kehittämiseksi. Aloitteeseen ja edellä mainittuihin 
toivomusponsiin valmisteltavat vastaukset selvittävät omalta osaltaan 
ikäohjelman lausuntopalautteissa esille otettua erilaisten 
asumismuotojen kehittämisen ja tuotannon tarvetta.   Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman jatkovalmistelussa "iätön 
asuminen" on edelleenkin keskeisesti mukana.  

Kaikkia lausuntopalautteissa mainittuja kehittämistarpeita on 
mahdollista edistää monihallintokuntaisesti ikäohjelman periaatteiden ja 
kaupungin strategiaohjelman mukaisesti sekä kunkin hallintokunnan 
omassa toiminnassa. Palvelujen käyttäjälähtöisyyden vahvistaminen 
mm. palvelumuotoilun avulla sekä hyvinvointialan eri toimijoiden 
mukaan ottaminen lisäävät osaltaan yhteistyömahdollisuuksia. 
Hyvinvointiala on yksi viidestä kaupungin strategiaohjelmassa 
määritellystä ns. avaintoimialasta, joiden kasvuun kaupunki pyrkii 
toiminnallaan vaikuttamaan.      

Ikäohjelman toimenpiteiden seuranta ja vanhuspalvelulain 5 §:n 
mukainen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa siten, että ohjelman 
tulokset ovat hyödynnettävissä kaupungin seuraavan strategian 
valmistelussa.        

Uuden kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan nykyinen 
valtuustokausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Kunnassa tulee olla 
seuraavalla valtuustokaudella kuntastrategia, jossa valtuusto päättää 
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä mm. 
ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen sekä kunnan tehtäviä 
koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet. Hallitusohjelmassa on 
lisäksi todettu kuntien suunnitteluvelvoitteista luopumisesta, että 
kuntalain mukainen kuntastrategia korvaa kuntien yksittäiset strategiset 
ja toiminnalliset suunnitteluvelvoitteet.      
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Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy 
päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan 
valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista 
suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että 
tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa 
valtuustokauden 2013 - 2016 ja ikäohjelman tuloksia. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Lauta- ja johtokunnat
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 269

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista säädetyn lain, ns. vanhuspalvelulain, mukaisesta 
suunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista annettu laki (niin sanottu 
vanhuspalvelulaki) on tullut voimaan asteittain 1.7.2013 alkaen. Lain 
tarkoituksena on mm. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, 
terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa 
ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 
päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. 
Kunnan tulee valtuustokausittain suunnitella, miten lain tavoitteet 
kunnassa toteutetaan. 

Kunnan laatimassa suunnitelmassa painotetaan muun muassa kotona 
asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa on 
määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden 
toteuttamisessa ja, miten toimitaan yhteistyössä. Helsingissä 
vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana ja 
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osana kaupungin strategiaohjelmaa käyttämällä 
toimeenpanosuunnitelmana niin sanottua Stadin ikäohjelmaa. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.3.2015 Stadin 
ikäohjelman, joka on vanhuspalvelulain velvoittama Helsingin 
suunnitelma. 

Stadin ikäohjelmaa valmistelevassa verkostossa ja 
asukastilaisuuksissa tunnistettiin tarve nostaa asumiseen liittyvät 
teemat omaksi toimenpiteekseen. Asumiseen liittyvät asiat ovat 
ikääntyneiden elämässä keskeisiä, koska kodin ja sen lähiympäristön 
merkitys korostuu toimintakyvyn heikentyessä.

Suunnitelmaa edistetään verkostotyöskentelyllä, jota varten on 
perustettu neljä alatyöryhmää, joista yksi on ”Iätöntä asumista”. Siinä 
tavoitteena on, että ikääntyneiden asumista parannetaan ja kotona 
asumisen mahdollisuuksia lisätään. Kiinteistövirastoa koskevat asiat 
liittyvät ohjelman kohtaan ”Iätöntä asumista”. 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet vuosille 2013 - 
2017 on sisällytetty Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaan.

Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman koordinoinnista vastaa 
kaupunginkanslian johdolla poikkihallinnollinen AM-sihteeristö, jossa 
ovat mukana kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
rakennusvalvontavirasto, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) ja 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT). 

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman strategiset 
toimenpiteet ovat:

Kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan esteettömän 
asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-asukkaille.

Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri asukasryhmien 
tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta vastaisi paremmin eri 
ryhmien muuttuviin tarpeisiin.

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja 
erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä 
maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän 
kasvuun.
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Ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.

AM (Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman) -sihteeristön 
tehtävänä on varmistaa Helsingin asunto-ohjelman tavoitteiden 
toteutuminen ikääntyneiden kohdalla. Yhteistyöverkoston toiminnalla 
voidaan varmistaa kaikkien toimiminen samaan suuntaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Kiinteistölautakunta pitää Stadin ikäohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja 
sen toteutusmallia kiinteistöviraston kannalta hyvinä. 
Kiinteistölautakunta myötävaikuttaa omalta osaltaan Stadin 
ikäohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. 
Kiinteistölautakunta esittää uudisrakentamiseen tontinvarauksia 
ikäihmisten tarpeisiin asuntopoliittisessa ohjelmassa asetetun 
tavoitteen mukaisesti tai muutoin sosiaali- ja terveysviraston kanssa 
yhteisesti määritellyllä tavalla. Tällöin etusijalle asetetaan kaupungin 
omana tuotantona toteutettavat hankkeet. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Leväinen, vuokrauspäällikkö, puhelin: 310 78283

tarja.levainen(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 10.06.2015 § 36

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att ge följande 
utlåtande

Stadens seniorprogram ger en förtjänstfull bild av stadens tjänster för 
de äldre. I och med att man under arbetets gång involverat stadens 
invånare, finns också de äldres egna behov och önskemål med, vilket 
är av stor betydelse. Seniorprogrammet tar också upp 
befolkningsutvecklingen under de kommande åren, också det viktig 
information för Arbis med tanke på planeringen av kurser.
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Arbetsgruppen kom fram till fem mål som man ska jobba vidare med 
(fritt översatta): 

1.      Tillgänglig information och möjlighet att påverka

2.      Gott boende för alla åldrar

3.      Motion för alla

4.      Det minnesvänliga Helsingfors

5.      Användarvänliga tjänster

Arbis deltog i arbetet med seniorprogrammet i synnerhet i initialskedet, 
mot slutet på distans. Av de mål som man formulerade tangerar alla 
utom boendefrågorna naturligt Arbis verksamhet. Arbis kursutbud 
stödjer seniorernas både fysiska och psykiska hälsa – den skapar ett 
intellektuellt kapital och ett socialt sammanhang, vilket är särskilt viktigt 
för seniorerna. Någon annan motsvarande verksamhet erbjuds inte på 
svenska i Helsingfors till ett så fördelaktigt pris som på institutet – 
kurser som riktar sig enbart till seniorer subventioneras med 50 %, 
delvis med hjälp av studiesedlar beviljade av Utbildningsstyrelsen. 

Utgående från åtgärdsförslagen som är listade under målen i 
seniorprogrammet kommer Helsingfors Arbis ännu noggrannare än 
tidigare att planera sitt kursutbud för seniorer. Arbis kommer att sitta 
med i arbetsgruppen för det minnesvänliga Helsingfors, eventuellt 
också i gruppen som jobbar med motionsfrågor. Seniorerna utgör 
sedan länge en av Arbis viktigaste målgrupper. Institutet ordnar årligen 
ca 25 kurser i motion och hälsa för seniorer och ungefär lika många i it. 
Dessutom är alla kurser som går dagtid välbesökta av den äldre 
befolkningen.

Som det framgår i rapporten på sidan 12 är 10 % av åldersklassen över 
65 år svenskspråkiga men av över 85-åringarna är hela 12,5 % 
svenskspråkiga. Ålderskurvan för stadens svenskspråkiga och speciellt 
för dem över 65 år avviker klart från motsvarande finskspråkiga. All 
forskning visar på att modersmålet har en stor betydelse då man blir 
äldre och de som nu är 70 eller äldre gick i skola i en värld där det inte i 
folkskolan var obligatoriskt att läsa det andra inhemska språket –  i 
detta fall finska. Det att det i staden finns ett svenskspråkigt rum som 
Arbis har en mycket stor betydelse för de svenskspråkiga seniorerna 
och deras möjligheter att i samstämmighet med landets seniorpolitik bo 
hemma så länge som möjligt.

Förutom de fem arbetsgrupperna som har tillsatts utgående från målen 
i seniorprogrammet anser direktionen för Helsingfors arbis därför att 
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den svenska enheten vid social- och hälsovårdsverket tar ansvaret att 
koordinera och utveckla utbudet av tjänster på svenska i samarbete 
med andra enheter i staden. Det finns redan nu ett mycket gott 
samarbete mellan stadens olika verk och tredje sektorn, men detta 
måste stärkas och vidareutvecklas.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 09.06.2015 § 41

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päättää antaa seuraavan 
lausunnon (viite: diaarinumero HEL 2015-001023): 

Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, ns. 
vanhuspalvelulain mukaisesta suunnitelmasta ”Stadin ikäohjelmasta”.

Stadin ikäohjelma tuottaa työväenopistolle arvokasta tietoa 
ikääntyneistä ja heidän elinoloistaan ja ikäohjelma voi toimia 
työväenopiston suunnittelua ohjaavana asiakirjana. Työväenopisto oli 
mukana valmistelemassa Stadin ikäohjelmaa sekä on myös mukana 
jatkotyöskentelyssä, jossa suunnitellaan ohjelman käytännön 
toteutusta.

Ikääntyneet ovat työväenopiston tärkeä kohderyhmä. Stadin 
ikäohjelmassa ilmaistaan työväenopiston keskeiset periaatteet 
ikäihmisten toiminnan tukemiseksi:

”Työväenopistojen koulutustarjonta on laajaa. Ikääntyneiden käytössä 
ovat ns. normaalikurssit, ja lisäksi on kursseja senioreille. Ikääntyneille 
suunnattu tarjonta on yleensä arkipäivisin, kun taas perustarjonta 
iltaisin ja viikonloppuisin. Kurssit ovat suosittuja, mutta yleensä paikat 
riittävät kaikille halukkaille. Ikääntyneille suunnattujen kurssien hinnat 
ovat yleensä alennettuja.”

Työväenopiston johtokunnan mielestä on hyödyllistä, että on tehty 
kaupungin eri toimijat yhteen kokoava ohjelma. Näin on saatu 
kokonaiskuva, ja eri toimijoiden keskinäiset roolit ja yhteistyö ovat 
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tarkentuneet. Ohjelma tuottaa uudella tavalla synergiaa eri virastojen, 
järjestöjen ja myös ikääntyneiden itsensä kanssa, jotka ovat 
pääasiassa olleet palvelukeskusten asiakasneuvostojen jäseniä ja 
ohjelma velvoittaa myös eri toimijoita yhteistyöhön.

Jo pitkään jatkunut yhteistyö työväenopiston ja palvelukeskusten 
kanssa saa ohjelmasta uutta pontta ikääntyneiden opetuksen 
koordinoimiseen koko kaupungin laajuisesti. Palvelukeskusten määrä 
on kasvanut. Työväenopisto laajentaa toimintaansa kattamaan uusia 
palvelukeskuksia ja pyrkii näin palvelemaan ikääntyneitä lähellä heidän 
asuinpaikkojaan erityisesti niillä alueilla, joilla asuu prosentuaalisesti 
suuria määriä ikääntyneitä.

Stadin ikäohjelma on tuonut tarkennusta ikääntyneille suunnattujen 
kurssien suunnitteluun: matalan kynnyksen kursseja lisätään, luentojen 
aiheissa on vanhenemiseen ja ikääntyneenä elämiseen liittyviä aiheita 
yleiskulttuuristen aiheiden lisäksi.

Kaupungin yhteisenä tavoitteena on, että jokainen pystyisi asumaan 
kotona mahdollisimman pitkään. Työväenopiston kurssit, luennot ja 
tapahtumat tukevat tätä tavoitetta lisäämällä sekä fyysistä että henkistä 
hyvinvointia.

Johtokunta pitää ansiokkaana, että Stadin ikäohjelman 
valmistelutyöhön on osallistunut myös asiakkaita.

Stadin ikäohjelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä 
ikääntyneiden helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseksi vuosina 2015–2016. Tavoitteet on hahmotettu viiteen 
koriin: Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen, Iätöntä asumista, 
Luotuja liikkumaan, Muistiystävällinen Helsinki ja Käyttäjälähtöiset 
palvelut. 

Työväenopisto liittyy luontevasti tavoitteisiin ”Tieto käyttöön ja voimaa 
vaikuttamiseen”,  ”Luotuja liikkumaan” sekä tavoitteeseen 
”Muistiystävällinen Helsinki”.

Työväenopiston johtokunnan mielestä ohjelmaan tulisi lisätä lause:

- ” Ikääntyneiden opiskelu ja harrastustoiminta nostavat ikääntyneiden 
elämänlaatua ja ovat tärkeä tekijä sosiaalisessa, psyykkisessä ja 
fyysisessä hyvinvoinnissa sekä yksinäisyyden lievittämisessä. 
Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota ikääntyneiden miesten 
syrjäytymisen ehkäisyyn.”

Johtokunta ehdottaa, että ”Luotuja liikkumaan” otsikko muutetaan 
muotoon
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- ”Luotuja liikkumaan ja harrastamaan”

ja että tavoite ”Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, 
liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-ohjelman ja 
strategiaohjelman tavoitteita sekä terveysliikuntasuosituksia ja 
esteettömyyslinjauksia.” muutetaan muotoon

- “Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia harrastamiseen, 
liikkumiseen, liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-
ohjelman ja strategiaohjelman tavoitteita sekä 
terveysliikuntasuosituksia ja esteettömyyslinjauksia.”

Lisäksi johtokunnan mielestä ohjelmaan tulisi sisällyttää toimenpiteenä

- ”Eri sukupolvien kohtaamismahdollisuuksien lisääminen.”

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon (viite: diaarinumero HEL 2015-001023): 

Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, ns. 
vanhuspalvelulain mukaisesta suunnitelmasta ”Stadin ikäohjelmasta”.

Stadin ikäohjelma tuottaa työväenopistolle arvokasta tietoa 
ikääntyneistä ja heidän elinoloistaan ja ikäohjelma voi toimia 
työväenopiston suunnittelua ohjaavana asiakirjana. Työväenopisto oli 
mukana valmistelemassa Stadin ikäohjelmaa sekä on myös mukana 
jatkotyöskentelyssä, jossa suunnitellaan ohjelman käytännön 
toteutusta.

Ikääntyneet ovat työväenopiston tärkeä kohderyhmä. Stadin 
ikäohjelmassa ilmaistaan työväenopiston keskeiset periaatteet 
ikäihmisten toiminnan tukemiseksi:

”Työväenopistojen koulutustarjonta on laajaa. Ikääntyneiden käytössä 
ovat ns. normaalikurssit, ja lisäksi on kursseja senioreille. Ikääntyneille 
suunnattu tarjonta on yleensä arkipäivisin, kun taas perustarjonta 
iltaisin ja viikonloppuisin. Kurssit ovat suosittuja, mutta yleensä paikat 
riittävät kaikille halukkaille. Ikääntyneille suunnattujen kurssien hinnat 
ovat yleensä alennettuja.”

Työväenopiston johtokunnan mielestä on hyödyllistä, että on tehty 
kaupungin eri toimijat yhteen kokoava ohjelma. Näin on saatu 
kokonaiskuva, ja eri toimijoiden keskinäiset roolit ja yhteistyö ovat 
tarkentuneet. Ohjelma tuottaa uudella tavalla synergiaa eri virastojen, 
järjestöjen ja myös ikääntyneiden itsensä kanssa, jotka ovat 
pääasiassa olleet palvelukeskusten asiakasneuvostojen jäseniä ja 
ohjelma velvoittaa myös eri toimijoita yhteistyöhön.
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Jo pitkään jatkunut yhteistyö työväenopiston ja palvelukeskusten 
kanssa saa ohjelmasta uutta pontta ikääntyneiden opetuksen 
koordinoimiseen koko kaupungin laajuisesti. Palvelukeskusten määrä 
on kasvanut. Työväenopisto laajentaa toimintaansa kattamaan uusia 
palvelukeskuksia ja pyrkii näin palvelemaan ikääntyneitä lähellä heidän 
asuinpaikkojaan erityisesti niillä alueilla, joilla asuu prosentuaalisesti 
suuria määriä ikääntyneitä.

Stadin ikäohjelma on tuonut tarkennusta ikääntyneille suunnattujen 
kurssien suunnitteluun: matalan kynnyksen kursseja lisätään, luentojen 
aiheissa on vanhenemiseen ja ikääntyneenä elämiseen liittyviä aiheita 
yleiskulttuuristen aiheiden lisäksi.

Kaupungin yhteisenä tavoitteena on, että jokainen pystyisi asumaan 
kotona mahdollisimman pitkään. Työväenopiston kurssit, luennot ja 
tapahtumat tukevat tätä tavoitetta lisäämällä sekä fyysistä että henkistä 
hyvinvointia.

Johtokunta pitää ansiokkaana, että Stadin ikäohjelman 
valmistelutyöhön on osallistunut myös asiakkaita.

Stadin ikäohjelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä 
ikääntyneiden helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseksi vuosina 2015–2016. Tavoitteet on hahmotettu viiteen 
koriin: Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen, Iätöntä asumista, 
Luotuja liikkumaan, Muistiystävällinen Helsinki ja Käyttäjälähtöiset 
palvelut. 

Työväenopisto liittyy luontevasti tavoitteisiin ”Tieto käyttöön ja voimaa 
vaikuttamiseen”,  ”Luotuja liikkumaan” sekä tavoitteeseen 
”Muistiystävällinen Helsinki”.

Työväenopiston johtokunnan mielestä ohjelmaan tulisi lisätä lause:

- ” Ikääntyneiden opiskelu ja harrastustoiminta nostavat ikääntyneiden 
elämänlaatua ja ovat tärkeä tekijä sosiaalisessa, psyykkisessä ja 
fyysisessä hyvinvoinnissa sekä yksinäisyyden lievittämisessä.”

Johtokunta ehdottaa, että ”Luotuja liikkumaan” otsikko muutetaan 
muotoon

- ”Luotuja liikkumaan ja harrastamaan”

ja että tavoite ”Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, 
liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-ohjelman ja 
strategiaohjelman tavoitteita sekä terveysliikuntasuosituksia ja 
esteettömyyslinjauksia.” muutetaan muotoon
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- “Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia harrastamiseen, 
liikkumiseen, liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-
ohjelman ja strategiaohjelman tavoitteita sekä 
terveysliikuntasuosituksia ja esteettömyyslinjauksia.”

Lisäksi johtokunnan mielestä ohjelmaan tulisi sisällyttää toimenpiteenä

- ”Eri sukupolvien kohtaamismahdollisuuksien lisääminen.”

19.05.2015 Palautettiin

Esittelijä
opetusosaston osastopäällikkö
Eero Julkunen

Lisätiedot
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi
Päivi Hytönen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 88667

paivi.k.hytonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 113

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista (niin sanottu vanhuspalvelulaki) tuli 
voimaan asteittain 1.7.2013 alkaen. Lain tarkoituksena on tukea 
ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista sekä parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua 
elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 
palvelujen kehittämiseen. Kunnan tulee valtuustokausittain suunnitella, 
miten lain tavoitteet kunnassa toteutetaan.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymä Helsingin kaupungin 
strategiaohjelma sisältää useita eri hallintokuntia sitovia ikääntyneisiin 
liittyviä tavoitteita, joissa on huomioitu Helsingin ikääntyvän väestön 
palvelutarpeet sekä toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Kukin 
hallintokunta toteuttaa näitä tavoitteita ja toimenpiteitä omassa 
toiminnassaan. Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on lisäksi 
helsinkiläisten liikunnan lisääntyminen ja ikääntyneiden palveluja 
ohjaava keskeinen periaate on kotona asumista tukevien palveluiden 
ensisijaisuus.
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Helsingissä asuu yli 100 000 Suomen runsaasta miljoonasta 65 vuotta 
täyttäneestä. Helsinkiläisten Ikääntyneiden määrä on jyrkässä ja 
kasvussa. Yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvavaan nykyisestä 42 000 
yli 80 % 2020-luvun loppuun mennessä. Yli 85-vuotiaiden määrä on 
nykyisin lähes 13 000 ja kasvaa tasaisesti vuoteen 2030 asti, minkä 
jälkeen heidän määränsä tulee ennusteen mukaan 
kolminkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. 

Vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen 
mahdollistamiseen pitää ottaa käyttöön tutkitusti vaikuttavia 
toimenpiteitä ja interventioita. Esimerkiksi kahden vuoden suuressa 
UKK-instituutti tekemästä seurantatutkimuksessa onnistuttiin 
Tampereella progressiivisesti lisääntyvän liikunnan ja D-vitamiinilisän 
avulla vähentämään riskiryhmään kuuluvien iäkkäiden ihmisten hoitoa 
vaatien kaatumavammojen määrää puoleen verrokkiryhmään 
verrattuna.  HUS-piirin alueella ilmenee vuosittain noin 1400 
lonkkamurtumatapausta joiden yhteenlasketut hoitokustannukset ovat 
32 miljoonaa euroa. Aktiivisella ennaltaehkäisyltä tästä olisi mahdollista 
saada kymmenien miljoonien eurojen säästöt hyvin pienillä 
investoinneilla.

Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä tehdään Helsingissä 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana niin 
kutsutun Stadin ikäohjelman muodossa. Verkostotyöskentelyn kautta 
ohjelmassa ovat syntyneet yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet 
ikääntyneiden helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseksi vuosina 2015−2016. Nämä toimenpidekokonaisuudet 
ovat nimeltään: Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen, Iätöntä 
asumista, Luotuja liikkumaan, Muistiystävällinen Helsinki sekä 
Käyttäjälähtöiset palvelut. Liikuntavirasto on aktiivisesti mukana 
kahdessa Ikäohjelman viidestä verkostotyöryhmästä. Toisessa 
tavoitteena on edistää ikääntyneiden arkiaktiivisuutta ja vähentää 
liikkumattomuutta sekä edistää joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
käyttöä. Toisen verkoston tavoitteena on muistisairauksien 
ennaltaehkäisy terveellisten elämäntapojen sekä aivoterveyttä 
edistävän tiedon keinoin. Verkostojen tehtävänä on jatkossa määrittää 
konkreettiset keinot yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Stadin ikäohjelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että 
liikuntamahdollisuuksia löytyy läheltä kotia tai vähintään kohtuullisen 
matkan päästä. Liikuntaviraston lisäksi liikuntapalveluja Helsingissä 
tarjoavat muun muassa sosiaali- ja terveysvirasto, työväenopisto, 
Urheiluhallit Oy, järjestö- ja yhdistystoimijat, liikuntaseurat sekä 
yksityiset palveluntarjoajat.
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Liikuntamahdollisuuksia tulisi olla tarjolla kaiken kuntoisille 
ikääntyneille, varsinkin kun tavoitteena on tukea kotona asumista 
mahdollisimman pitkään. Liikunta on edullinen ja tehokas tapa ylläpitää 
toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Toimintakyvyltään heikentyneet 
henkilöt saattavat tarvita yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä 
kuljetuspalveluja liikuntaryhmiin hakeutumisessa. Tämän ryhmän 
liikuntamahdollisuuksia tulisi kaupungissa vahvistaa kaikkien 
toimijoiden yhteistyönä. 

Liikuntamahdollisuuksien kohtuuhintaisuus parantaa liikuntapalveluiden 
saavutettavuutta. Puolet (49 %) 70 vuotta täyttäneistä ja noin 
kolmannes (31 %) 60–69 -vuotiaista kuului alimpiin tuloluokkiin (tulot 
alle 20 000 euroa) vuonna 2012. Tulot olivat vähintään 60 000 euroa 13 
%:lla 60–69 -vuotiaista ja 6 %:lla 70 vuotta täyttäneistä vuonna 2012. 
Helsinkiläisen naisten keskimääräinen kokonaiseläke on 1765 euroa 
kuukaudessa ja miesten vastaava 2528 euroa kuukaudessa (Helsingin 
kaupungin tietokeskus 2014). Arkiliikkumisen mahdollisuuksia tulisi 
tukea esteettömyysratkaisuin ja huomioida esimerkiksi, että 
liikkumisväylien ja ulkoilureittien varrella on riittävästi penkkejä, joissa 
voi reitin varrella levätä. Lähiliikuntapaikat reittien varrella kannustavat 
parhaimmillaan spontaaniin liikkumiseen.

Helsingissä on tarjolla runsaasti eri toimijoiden toteuttamia palveluja, 
toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia ikääntyneille. Näistä 
tiedottaminen ja tiedon saanti on kuitenkin iso haaste, johon tulee 
jatkossa nykyistä enemmän resursoida. Sähköisen tiedottamisen 
lisäksi täytyy tämän kohderyhmän tavoittamiseksi käyttää myös muita 
tiedotuskanavia.

Liikuntaviraston näkökulmasta eri kuntoisten ikääntyneiden 
liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja arkiaktiivisuuteen 
kannustaminen on keskeistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen 
tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja osittain myös 
asennemuutosta nykyistä aktiivisempaan elämäntapaan 
kannustamisessa. Järjestetty liikunta ei yksin riitä pitämään yllä 
ikääntyneen väestön toiminta- ja liikkumiskykyä. Terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisessa eri tahojen välinen yhteistyö on 
välttämätöntä. Yhteistyöllä saadaan erilaiset keinot laajasti käyttöön.

Liikuntalautakunnalla ei ole huomautettavaa ns. vanhuspalvelulain 
mukaisesta suunnitelmasta.

Käsittely

28.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Lisätään toisen kappaleen jälkeen:

Vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen 
mahdollistamiseen pitää ottaa käyttöön tutkitusti vaikuttavia 
toimenpiteitä ja interventioita. Esimerkiksi kahden vuoden suuressa 
UKK-instituutti tekemästä seurantatutkimuksessa onnistuttiin 
Tampereella progressiivisesti lisääntyvän liikunnan ja D-vitamiinilisän 
avulla vähentämään riskiryhmään kuuluvien iäkkäiden ihmisten hoitoa 
vaatien kaatumavammojen määrää puoleen verrokkiryhmään 
verrattuna.  HUS-piirin alueella ilmenee vuosittain noin 1400 
lonkkamurtumatapausta joiden yhteenlasketut hoitokustannukset ovat 
32 miljoonaa euroa. Aktiivisella ennaltaehkäisyltä tästä olisi mahdollista 
saada kymmenien miljoonien eurojen säästöt hyvin pienillä 
investoinneilla.

Kannattajat: Heimo Laaksonen

Esittelijän muutokset esitykseen:

Lisätään teksti: Helsingissä asuu yli 100 000 Suomen runsaasta 
miljoonasta 65 vuotta täyttäneestä. Helsinkiläisten Ikääntyneiden 
määrä on jyrkässä ja kasvussa. Yli 75-vuotiaiden määrä tulee 
kasvavaan nykyisestä 42 000 yli 80 % 2020-luvun loppuun mennessä. 
Yli 85-vuotiaiden määrä on nykyisin lähes 13 000 ja kasvaa tasaisesti 
vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen heidän määränsä tulee ennusteen 
mukaan kolminkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. 

Lisätään teksti: Puolet (49 %) 70 vuotta täyttäneistä ja noin kolmannes 
(31 %) 60–69 -vuotiaista kuului alimpiin tuloluokkiin (tulot alle 20 000 
euroa) vuonna 2012. Tulot olivat vähintään 60 000 euroa 13 %:lla 
60–69 -vuotiaista ja 6 %:lla 70 vuotta täyttäneistä vuonna 2012. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 235

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunta laatii suunnitelman 
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 
henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Helsingissä tällainen suunnitelma on nimeltään "Stadin ikäohjelma 
2015 - 2016". Suunnitelman taustaselvityksissä ja 
kuulemistilaisuuksissa on käsitelty monipuolisesti yli 65-vuotiaiden 
helsinkiläisten elämää ja olosuhteita. Suunnitelmassa tulee näkyä 
vahvemmin tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Valitut viisi 
toimenpidealuetta ovat oikeat, yleisötilaisuuksissa tärkeimmiksi 
nousseet aiheet.

Ikärakenteen muutos on nopea ja se vaikuttaa suoraan asumiseen. 
Jotta ikääntyneet voivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään, heillä 
tulee olla toimiva, esteetön, ja turvallinen asuinympäristö. Esteettömiä 
asuntoja tarvitsevat myös vammaiset ja lapsiperheet.

Esteettömyydessä on ennen kaikkea kyse hyvästä suunnittelusta. 
Tilaaja on ratkaisevassa asemassa, jotta tehokkaaseen ja toimivaan 
esteettömyyteen voidaan panostaa. Esteettömien asuntojen riittävä 
tarjonta vastaa myös väestömme huoltosuhteen haasteeseen ja 
ikääntyvän väestön palvelutarpeen hallintaan. Hyvät asuin olot 
osaltaan myöhentävät ja jopa ehkäisevät siirtymistä palveluasumiseen 
ja laitoshoitoon. Kotiin vietäviä palveluja tulee laajentaa ja kehittää, 
jotta kotona asuminen olisi todellinen vaihtoehto myös yksinasuville 
muistisairaille. Erilaisia asumismuotoja tulee kehittää: yhteisöllisessä 
asumisessa olisi helppo järjestää yhteistä virkistystoimintaa, ulkoilua ja 
liikuntaa sekä tarpeelliset terveydenhuollon ja kodinhoidon palvelut.

Esteettömien asuntojen lisäksi tarvitaan myös esteettömiä julkisia tiloja. 
Aluesuunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot 
esteettömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun 
muassa jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien 
tarpeiden huomiointi (kuten pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjät ja 
näkövammaiset). Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien tärkeimpiä 
korjauskohteita tulee myös aktiivisesti priorisoida sekä ryhtyä 
toteuttamaan. Esteettömyyttä tulee edistää myös 
talvikunnossapidossa.

Toimivat ja esteettömät lähipalvelut mahdollistavat kotona asumisen. 
Kaupat, sosiaali- ja terveysasemat sekä kirjastot auttavat ikääntyneiden 
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toimintakyvyn säilyttämistä. Monipuolisia palvelukeskuksia pitää olla eri 
puolilla kaupunkia.

Viestintään ja tiedonsaantiin tulee panostaa. Vain noin puolet 65-
vuotiaista käyttää internetiä, joten palveluneuvonnan kehittäminen 
sähköisen viestinnän lisäksi tulee ottaa mukaan Stadin ikäohjelmaan.

Julkinen liikenne mahdollistaa ikääntyneiden itsenäisen elämän. 
Liikennevälineiden, pysäkkien ja terminaalien tulee olla esteettömiä, 
jotta kaikki voivat niitä käyttää. 

Liikunta eri muodoissaan on todettu keskeiseksi tekijäksi toimintakyvyn 
ylläpitämiseksi. Kaupungin tulee tukea myös liikkumis- ja 
toimimisesteisten liikuntaa esim. saattajapalveluja kehittämällä sekä 
rakentamalla ja korjaamalla esteettömiä harrastuspaikkoja sekä 
tarjoamalla ilmaisia ohjattuja liikuntatapahtumia.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen ensimmäinen 
kappale kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunta antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:"

Poistetaan väliotsikko "Esittelijän perustelut".

Muutetaan kappaleen neljä toisen virkkeen sana "asunto" muotoon 
"asuinympäristö".

Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava uusi kuudes kappale: 
"Esteettömien asuntojen lisäksi tarvitaan myös esteettömiä julkisia 
tiloja. Aluesuunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja 
puistot esteettömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu 
muun muassa jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri 
käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointi (kuten pyörätuolin ja rollaattorin 
käyttäjät ja näkövammaiset). Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien 
tärkeimpiä korjauskohteita tulee myös aktiivisesti priorisoida sekä 
ryhtyä toteuttamaan. Esteettömyyttä tulee edistää myös 
talvikunnossapidossa."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.05.2015 § 77

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää hyvänä, että ohjelmassa 
kulttuurinen ja demokratianäkökulma on nostettu esiin osana 
ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämistä. 

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on osoitettu sekä lukuisissa 
tutkimuksissa että käytännön hankkeissa. Taiteella sekä kulttuurisella 
tekemisellä ja osallistumisella on osoitetusti positiiviset vaikutukset 
myös ikääntyneille. Kulttuurin tekemisellä ja kokemisella voidaan 
vahvistaa myös ikääntyneiden elämänlaatua, luovuutta, 
merkityksellisyyden kokemista, itsetuntemusta, itseilmaisua, 
voimavaroja ja eheytymistä. Taide ja kulttuuri tarjoavat erityisen tavan 
tukea ikäihmisten toimintakykyä ja toimijuutta. Keskeisenä 
mahdollisuutena tässä on ns. taiteen soveltavan käytön lisääminen 
osana hyvinvointipalveluja. 

Kulttuurisen vanhustyön osalta valtakunnallisesti on käynnissä 
merkittävää kehittämistyötä. Kulttuurin näkökulmaa on mahdollista - ja 
syytä - syventää ja laajentaa sekä Stadin ikäohjelman 
verkostotyöskentelyssä että seuraavalla ohjelmakaudella. Tässä 
keskeisellä sijalla on ylihallintokuntaisen yhteistyön mahdollisuuksien 
vahvistaminen sekä monihallintokuntaisesti toteutetut ja seuratut 
toimenpiteet, esim. ikäihmisille suunnatun kulttuurisisältöihin 
keskittyvän vapaaehtoistyön lisäämiseksi. Hankemaisen toiminnan 
sijaan on syytä pyrkiä hyvien käytäntöjen jakamiseen ja sellaisten 
toimintamallien luomiseen, joilla tuetaan vanhustyön toteuttamisen 
arkea. Kulttuurisen näkökulman huomioiminen edellyttää usein aivan 
uudenlaista asiantuntijuutta ja osaamista moniammatillisessa ja -
alaisessa palvelutuotannossa. 

Ohjelmassa korostetaan asukasosallisuutta ja asiakkaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja 
toteutukseen. Tämä on keskeistä myös ikääntyneiden 
kulttuuripalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. On myös 
jatkossa tärkeää, että kulttuurikeskus ja kirjasto ovat mukana luomassa 
kaupunkiyhteisiä osallistumisen mahdollisuuksia myös ikääntyneille. 

Kulttuurivaikutusten ja palvelujen yhteiskehittämisen lisäksi kirjastoilla 
on tärkeä rooli demokratian vahvistajina laajemminkin. Kirjastot ovat 
yhä enemmän lähidemokratian tiloja, joissa päättäjät, kaupunginosa-
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aktiivit ja tavalliset kuntalaiset voivat kohdata ja jakaa ja kehitellä 
ajatuksiaan koko kaupungin tulevaisuudesta. Kaupunginjohtajan 
käynnistämä ’Kirjastot asukkaiden toiminnan tukena’ –hanke tiivistää 
kirjaston ja asukasaktiivisuuden suhdetta. Ikäihmisten on helppo 
osallistua tähän toimintaan, koska kirjastot ovat luonteeltaan 
lähipalvelua.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Reetta Sariola, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 147

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt vanhuspalvelulain 5 §:n 
mukaisen suunnitelman. Suunnitelma vuosille 2015 - 2016 koostuu 
kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin ikäohjelma -
nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille tarkoitettujen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta sekä Helsingin 
tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä koskevista 
tilastotiedoista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on osallistunut Stadin ikäohjelmaverkoston 
tapaamisiin sekä valmistelutyöhön, joka on ollut erittäin hyvin 
järjestetty. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kommentoinut Stadin 
ikäohjelmaa jo sen valmisteluvaiheessa, määräaikaan 28.1.2015 
mennessä sisältäen mm. seuraavat kommentit: 

"Ikäohjelman sisältö keskittyy pääasiassa sosiaali- ja terveyspuolen 
aiheisiin. Ikäohjelma sivuaa kaupunkisuunnitteluviraston toimialaa 
muutamissa kohdissa (esim. kpl 2.2). Asiasisällöt vastaavat 
pääsääntöisesti sitä sisältöä, mitä verkoston tapaamisissa on ollut 
keskusteluissa esillä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston keskeisenä tehtävänä on asuntojen 
kaavoitus ja kerrosalan tuottaminen. Kaavoissa ei voida määritellä 
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tulevien asukkaiden ikää, tai edes asunnon kokoa. Verkoston 
tapaamisissa keskusteluissa nousi esille, että kun suunnitellaan hyvää 
kaupunkitilaa ja esteetöntä ympäristöä, se tulee palvelemaan kaikkia 
asukkaita – ikäihmisten lisäksi myös lapsia ja nuoria.

Asuntotuotannon merkitys on tärkeä, jotta voitaisiin turvata 
kohtuuhintainen asuminen – myös ikäihmisille. Tämän pitäisi näkyä 
tekstissä. Tiivis ympäristö parantaa myös palvelutarjontaa, ja 
mahdollistaa palvelujen hyvän saavutettavuuden. 

Kappaleessa 3.2 käsitellään iätöntä asumista. Asunto-ohjelmasta tähän 
valitut strategiset toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta painottuvat 
luonteeltaan asumisen laatuun tai sisältökysymyksiin. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa toiminnallaan asumisen 
sijoittumisesta ja määrästä (mm. strategiaohjelman tavoitteet 
"kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina" ja 
"kaupunkirakenteen eheyttäminen parantaa saavutettavuutta ja 
sujuvuutta") sekä luo edellytyksiä erityyppisten asumisratkaisujen 
toteuttamiselle. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana yhteistyöverkostossa, mutta 
koollekutsujana tulisi toimia tahon, joka voi vaikuttaa nimenomaan 
ikääntyneiden asumisen parantamiseen." 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston 
kommentit sekä Stadin ikäohjelmaverkoston tapaamisissa että 
tammikuussa lähetetty palaute tavoitteeseen "Iätöntä asumista" on 
huomioitu Stadin ikäohjelmassa. Asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian johdolla 
poikkihallinnollinen AM-sihteeristö. Kaupunkisuunnitteluvirasto tulee 
jatkossakin osallistumaan Stadin ikäohjelmaverkoston työskentelyyn 
sekä olemaan mukana toimenpiteiden edistämisessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole tässä vaiheessa muuta 
kommentoitavaa Stadin ikäohjelmasta.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2015 § 85

HEL 2015-001023 T 06 01 02



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 30 (114)
Kaupunginhallitus

Kj/1
24.08.2015

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

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista säädetyn lain 980/2012, niin sanotun 
vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman. Suunnitelma vuosille 
2015 - 2016 koostuu kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, 
Stadin ikäohjelma –nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, 
ikääntyneille tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuvauksesta sekä Helsingin tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä 
väestöä koskevista tilastotiedoista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta 
poiketen yksimielisesti lisätä Stadin ikäohjelman lukuun neljä 
kolmannen kappaleen toisen virkkeen jälkeen tekstin "Asianomaiset 
lautakunnat seuraavat toimenpiteiden etenemistä vanhusneuvoston 
kannanottojen ja lausuntojen pohjalta sekä strategisten tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelmatavoitteiden seurannan yhteydessä."

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
- suunnitelma viedään vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisesti 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin strategista 
suunnittelua ja esittelijän ehdotuksesta poiketen, että
- kaupunginhallitus pyytäisi hallintokunnilta selvitystä ohjelman 
toteuttamisen vaatimista resursseista ennen, kuin se esitetään 
valtuustolle.

Käsittely

10.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 2 loppuun teksti:
"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus pyytäisi hallintokunnilta selvitystä ohjelman 
toteuttamisen vaatimista resursseista ennen, kuin se esitetään 
valtuustolle."

Kannattajat: Jouko Malinen

Vastaehdotus 2:
Anna Vuorjoki: Lisätään Stadin ikäohjelmaan lukuun 4 kolmannen 
kappaleen toisen virkkeen jälkeen teksti:
"Asianomaiset lautakunnat seuraavat toimenpiteiden etenemistä 
vanhusneuvoston kannanottojen ja lausuntojen pohjalta sekä 
strategisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelmatavoitteiden seurannan 
yhteydessä."
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Kannattajat: Jouko Malinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Anna 
Vuorjoen vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 2 loppuun teksti:
"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus pyytäisi hallintokunnilta selvitystä ohjelman 
toteuttamisen vaatimista resursseista ennen, kuin se esitetään 
valtuustolle."

Jaa-äänet: 3
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro

Ei-äänet: 6
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Katriina Juva, Leena Riittinen, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi äänin 6 - 3 (3 tyhjää, 1 poissa) 
jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen.

24.02.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 756
V 9.9.2015, Eron myöntäminen Helsingin kaupungin tukkutorin 
toimitusjohtajalle

HEL 2015-009046 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää toimitusjohtaja Timo 
Taulavuorelle eron Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan 
virasta 1.10.2015 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Irtisanoutumisilmoitus 6.7.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tukkutorin toimitusjohtaja Timo Taulavuori eroaa kaupungin 
palveluksesta 1.10.2015 lukien siirtyäkseen toisen työnantajan 
palvelukseen.

Helsingin kaupungin tukkutorin johtosäännön 6 §:n mukaan 
toimitusjohtajan pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- 
ja johtamistehtävissä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston 
ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin 
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Toimitusjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.
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Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa 
viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää 
kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon 
kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin 
johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan mukaan. 
Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6058,90 - 
8742,52 euroa kuukaudessa. Lisätietoja johdon palkkausjärjestelmästä 
saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston päätöksen 
jälkeen julistaa tukkutorin toimitusjohtajan virka haettavaksi ja kehottaa 
kaupunginkansliaa ryhtymään viran täyttämisen edellyttämiin 
toimenpiteisiin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Irtisanoutumisilmoitus 6.7.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ao. henkilö
Tukkutori



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 34 (114)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
24.08.2015

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

§ 757
V 9.9.2015, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2015-005342 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 18.200.000 euroa, 
rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa 
3/2015.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslistateksti 5.5.2015
2 Hankesuunnitelman tekstiosa 30.4.2015
3 Hakaniemen metroaseman lippuhallin esittelymateriaali 30.4.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 § 222 hyväksyä Hakaniemen 
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 15.552.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, pääkaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.
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Rakennushanke käsittää metroaseman lippuhallin tilojen 
peruskorjauksen, sisäänkäyntien uusimiset Hakaniemen torilla ja 
raitiovaunupysäkkialueella sekä Siltasaarenkadun jalkakäytävällä 
olevan sisäänkäynnin siirtämisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistöön.

Esitys enimmäishinnan korottamisesta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 5.5.2015 Hakaniemen 
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman 
muuttamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus 
on 18.200.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), 
Helsingin hintatasossa 3/2015.

Asian esityslistateksti on liitteenä 1. Tarkistetun hankesuunnitelman 
tekstiosa on liitteenä 2 ja suunnitelmat liitteenä 3. 

Liikennelaitos –liikelaitos järjesti kaupunginvaltuuston päätöksen 
jälkeen urakkakilpailun peruskorjauksen toteuttamisesta. Saadut 
tarjoukset sekä hankkeelle jo toteutuneet ja tulevat kustannukset 
yhteensä olisivat ylittäneet hankkeen hyväksytyn hankesuunnitelman 
enimmäishinnan. Tästä syystä hankinta keskeytettiin. Liikennelaitos 
–liikelaitos on sen jälkeen tehnyt hankesuunnitelmaan tarkistuksia ja 
etsinyt edullisempia toteutusmahdollisuuksia. Toisaalta lippuhallissa on 
suunnittelun edetessä tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa ilmennyt 
laajempia ja perusteellisempia korjauksia edellyttäviä kosteusvahinkoja 
sekä muita hankkeen kustannuksia lisääviä muutostarpeita.

Hankesuunnitelman muutokset

Vuoden 2013 kustannusarvio perustui rakennusosa-arvioon, joka oli 
laadittu luonnossuunnitelmien pohjalta. Tarkistetun hankesuunnitelman 
kustannusarvio on valmiista tuotantotasoisista suunnitelmista laadittu 
suoritepohjainen kustannusarvio, jolloin rakennusosan hinta saadaan 
määriteltyä tarkasti.

Hankkeen laajuus on 4820 brm2 (aikaisempi laajuus 5200 brm2).

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa hankkeen 
suunnittelukustannuksiksi oli arvioitu 765.000 euroa. Kohteen 
suunnitteluun ja tutkimuksiin jo käytetyt noin 920.000 euroa ja 
hankkeen loppuosan arvioidut suunnittelukustannukset 768.000 euroa 
huomioon ottaen hankkeen suunnittelu- ja tutkimuskustannukset 
tulevat olemaan enintään 1.688.000,00 euroa. 

Yksittäisiä muutoksia, jotka ovat nostaneet kustannusarviota, ovat mm.:

Lippuhallin vanhojen betonirakenteiden kosteustutkimuksia on tehty 
aiemmin hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan nähden laajemmalta 
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alueelta ja vanhat salaojat on kuvattu. Tutkimukset osoittivat, että 
alapohjarakenteen nykyinen kuivausjärjestelmä ei toimi suunnitellulla 
tavalla ja vaatii korjaustoimenpiteitä. Myös haitallisten aineiden 
purkutöiden määrä on lisääntynyt alkuperäisestä. Lippuhallin 
alapohjarakenteiden kunnostustöiden sekä haitallisten aineiden 
purkutöiden kustannusvaikutus on 200.000 euroa. Alkuperäisessä 
hankesuunnitelmassa ei ollut varauduttu toimenpiteisiin 
alapohjarakenteiden korjaamisen osalta.

Sähköjärjestelmien väistötyöt sekä sähkötilan rakentaminen 
liikennelaitos –liikelaitoksen järjestelmien toiminnan takaamiseksi 
rakentamisen aikana aiheuttavat noin 150.000 euron kustannukset. 

Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynnin hissi on esteettömän 
kulkuyhteyden saamiseksi vaihdettu erikoisvalmisteiseen hissiin, jossa 
on kulkuaukot kolmeen erisuuntaan. Kustannusvaikutus on 100.000 
euroa.

Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynnin aulatilaan ja käyntiportaaseen on 
lisätty lattialämmitys sekä vaihdettu lattianpintamateriaali 
mosaiikkibetonista graniittikivilaattaan, joka on sopivampi materiaali 
puolilämpimiin sisätiloihin vähentämään liukastumisvaaraa. 
Aikaisemmassa hankesuunnitelmassa lämpimäksi suunniteltu 
lippuhallitila on uudessa suunnitelmassa muutettu puolilämpimäksi 
tilaksi.

Rakentamisen vaiheistus on päivitetty tehokkaammaksi siten, että 
urakoitsijoille voidaan luovuttaa laajempi työalue kerralla. Laajempi 
työalue mahdollistetaan rakentamalla raitiovaununkuljettajille väistötilat 
Hakaniemen metroaseman pohjoispäähän. Tätä ei ollut huomioitu 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Kustannusvaikutus on150.000 
euroa. Kustannusarviossa on lisäksi arvioitu urakoitsijan kate 
suuremmaksi ja kustannusvaikutus on 300.000 euroa. 

Osa hankkeen kustannusten noususta johtuu rakentamisen 
kustannustason noususta. 

Muutoksia, joilla on saatu laskettua hankkeen kustannusarviota, ovat 
mm.:

Yksi uusi liiketila jätetään rakentamatta Siltasaarenkatu 16:n 
sisäänkäynnin ja lippuhallin liittymään. Lisäksi on kavennettu 
uudisrakennusosaa eteläpäästä siten, että kaivualue riskialttiilla 
Siltasaarenkadun jalankulkuväylällä on huomattavasti pienempi. 
Tilamuutoksilla on saatu vähennettyä kantavien teräsbetonirakenteiden 
purkutöiden määrää. Säästämällä olemassa olevia nykyisiä rakenteita, 
mm. jättämällä purkamatta noin14 metriä lippuhallin painelaattaseinää 
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ja toteuttamalla ainoastaan tarvittavat oviaukot, myös uusien 
rakennettavien teräsbetonirakenteiden määrä on saatu 
vähäisemmäksi.

Sosiaalitilojen alakattotyyppi on vaihdettu edullisempaan, sekä on 
karsittu muiden kuin julkisten tilojen valaistusta ja etsitty edullisempia 
valaistusratkaisuja. Lisäksi on tehty lukuisia muita pienempiä 
kustannuksia alentavia ratkaisuja ja muutoksia. Näkyviltä osin ja 
yleisötiloissa alkuperäisen hankesuunnitelman arkkitehtoninen ilme ja 
laatutaso on kuitenkin säilytetty alkuperäisellä tasolla.

Tarkemmat tiedot hankkeesta ilmenevät päätöshistoriasta sekä 
tarkistetusta hankesuunnitelmasta.

Kustannukset, vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 18.200.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin 
hintatasossa 3/2015. 

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.800.000 euroa

Rakennustekniset työt 8.200.000 euroa

LVI-tekniset työt 1.250.000 euroa

Sähkötekniset työt 1.200.000 euroa

Tilaajan erillishankinnat 1.350.000 euroa

Hankevaraukset 3.200.000 euroa

Toteutuneet kustannukset 4/2015 mennessä 1.200.000 euroa

Indeksimuutos 188.600 euroa.

Hankkeen aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaa keväällä 2016 ja 
peruskorjaus valmistuu keväällä 2018.

Rahoitussuunnitelma

Vuodelle 2015 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT, lippuhallin 
laajennus ja muutostyö 4.600.000 euroa. Hankkeen 
suunnittelukustannukset vuoden 2015 osalta tulevat olemaan noin 
300.000 euroa.
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Hanke sisältyy 15,52 milj. euron suuruisena metroasemille merkittyihin 
määrärahoihin kaupungin vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevissa 
liikennelaitos –liikelaitoksen investoinneissa vuosille 2015 – 2024.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan ehdottamissa investoinneissa 
vuosille 2016 –2025 Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen kohonneet enimmäiskustannukset 18,2 milj. euroa 
sisältyvät vuoden 2016 talousarvioraamin yhteydessä annettuihin 
investointien kokonaistasojen puitteisiin. 

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkatu 16 sisäänkäynnin siirron kustannuksista osa tulee 
erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti kiinteistön maksettavaksi. 
Liikennelaitos -liikelaitoksen arvioitu osuus sisäänkäynnin siirrosta on 
uuden kustannusarvion mukaan 1.029.000 euroa ja kiinteistön 
omistajan osuus on 441.000 euroa (alv 0 %). Liikennelaitos -
liikelaitoksen osuus koko hankkeesta tulee näin ollen olemaan enintään 
17.759.000 euroa (alv 0 %).

Investointi jakaantuu eri toimintakohteille seuraavasti: Liiketilojen 
uudistaminen: 2,7 milj. euroa, kuljettajien taukotilojen uudistaminen 1,7 
milj. euroa sekä infran uudistaminen 13,8 milj. euroa.

Infrainvestointi kattaa varsinaiseen metroinfraan tehdyt investoinnit 
(mm. sisäänkäyntirakennukset, tasonvaihtolaitteet, talotekniikka, 
tekniset tilat ja käytävätilat). Infrainvestointi 13,8 milj. euroa (alv 0 %) 
aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,35 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen perusteella 
liikennelaitos -liikelaitos voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista ja 50 
% hankkeen laskennallisista korkomenoista kuntasyhtymältä, ja loput 
jäävät kaupungin maksettavaksi. Kokonaisvaikutus kaupungin 
toimintamenoihin on keskimäärin 0,36 milj. euroa vuodessa 40 vuoden 
ajan eli yhteensä 14,2 milj. euroa.

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslistateksti 5.5.2015
2 Hankesuunnitelman tekstiosa 30.4.2015
3 Hakaniemen metroaseman lippuhallin esittelymateriaali 30.4.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 81

HEL 2015-005342 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää 
kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttamista siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.200.000 euroa, 
rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa 
3/2015.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi
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§ 758
V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen 
seuranta

HEL 2015-000613 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja 
nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä 
vuonna 2014.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä 
HYKSiin 1.1.2008 alkaen kaupunginvaltuusto edellytti, että 
kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuosittain raportin helsinkiläislasten 
ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

HYKSin asianomaiset ylilääkärit ovat valmistelleet esityslistan liitteenä 
olevat selvitykset. Sosiaali- ja terveyslautakunta on omalta osaltaan 
käsitellyt asian 2.6.2015. 

Lastenpsykiatria

Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 11 % 
verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 14 %. 
Lastenpsykiatristen lähetteiden määrä lisääntyi 13 % edellisvuoteen 
verrattuna. Osastohoitopäivät vähenivät 27 % hoidon painopisteen 
siirtyessä avohoidon suuntaan. Sama suuntaus on jatkunut tänä 
vuonna.
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Odotusajan mediaani ensikäynnille oli 20 vrk kun se oli edellisenä 
vuonna 14 vrk. Odotusajan kasvusta huolimatta se on edelleen hyvällä 
tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui joitain yksittäisiä potilaita 
lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2015 odotusajan mediaani on ollut 26 
vrk. 

Akuutin osastohoidon tarve kasvoi vuoteen 2013 verrattuna. 
Lastenpsykiatriset akuuttihoitopäivät lisääntyivät vuoden 2013 vajaasta 
600:sta 800:aan. Myös hoidettuja lapsia oli vuonna 2014 n. 60 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Syitä lisääntyneeseen 
osastohoitoon selvitetään.   

Lasten psykoterapioihin pääsy pysyi hyvällä tasolla vuonna 2014. 
Ostopalveluterapioiden tarve väheni edellisvuoteen nähden, mikä 
johtuu indikaatioiden tarkentumisesta ja hoitojen enenevästä 
toteuttamisesta HYKSin omana työnä. Ostopalveluterapioiden 
kustannukset ovat pienentyneet joka vuosi vuoden 2009 jälkeen ja 
vuonna 2014 ne olivat 725 000 euroa (vuonna 2013 807 000 euroa). 
Vuodesta 2007 hoitoaikojen lyhentyessä potilaskohtainen kustannus on 
alentunut 32,5 %.

Yhteistyö Helsingin lasten perustason palvelujen kanssa on ollut 
tiivistä. Keskeisenä kehittämiskohteena on ollut yhteistyö 
lastensuojelun kanssa. Uusia toimintatapoja, yhteistoiminnan muotoja 
ja pelisääntöjä on kehitetty.

Jatkossa HYKSin lastenpsykiatria pitää keskeisenä haasteena 
toimivien yhteistyöverkostojen luomista lasten mielenterveystyötä 
tekevien tahojen kesken yli organisaatiorajojen. Lasten psyykkiset 
häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä ja niiden hoidossa keskeistä on 
parantaa lähiympäristön valmiuksia tukea lasta ikätasoiseen kasvuun. 
Yhteistyö sosiaali-, terveys- ja opetustoimen kesken on välttämätöntä.

HYKSin lastenpsykiatriassa herättää huolta lastenpsykiatrisen 
erikoissairaanhoidon kysynnän jatkuva kasvu. Lasten avun tarve 
tunnistetaan edelleen liian myöhään, eivätkä perheen mahdollisesti 
saamat tukitoimet ole ehkäisseet lapsen psyykkisen häiriön syntymistä. 
Olisi ensiarvoisen tärkeää kiinnittää erityistä huomiota pienten 
haastavasti käyttäytyvien lasten perheiden tuen tarpeeseen ja 
asianmukaisten perustason interventioiden tarjontaan, jotta alkavat 
psyykkisen kehityksen häiriöt tunnistettaisiin varhain. 
Erikoissairaanhoidon resurssien optimaaliseksi kohdentamiseksi 
HYKSin lastenpsykiatria ehdottaa käynnistettäväksi 
hoitoverkkotyöskentelyä. 

Nuorisopsykiatria
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Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS 
nuorisopsykiatrian avohoidon, osastohoidon ja erityispalvelujen 
klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten vuoksi ei 
suoraan verrannollinen edellisvuoteen. Vuoden aikana tehtiin useita 
toimitilamuutoksia.

Organisaatiouudistuksessa painopisteenä ovat edelleen olleet 
avohoitopainotteisuus, osastohoito- ja tutkimusjaksojen tehostaminen, 
kuntoutustoiminnan keskittäminen ja tertiääritason palvelujen 
tarjoaminen myös muille sairaanhoito- ja Erva-alueille.

Helsinkiläisiä nuoria oli hoidettavana vuonna 2014 HYKS 
nuorisopsykiatriassa yhteensä 1 870 henkilöä. Uusia lähetteitä 
helsinkiläisistä nuorista tuli 714 kappaletta, eikä uusissa lähetteissä ole 
vuosien mittaan havaittavissa olennaista muutostrendiä. 

Ensikäyntejä toteutui 680 kpl. Avohoidon käyntejä helsinkiläisille 
nuorille kertyi 21 156 kpl (edellisvuonna 20 977 kpl), keskimäärin 11 
käyntiä hoidettua potilasta kohti. Terveydenhuoltolain hoitotakuu 
tutkimuksen ja hoidon alkamisen osalta toteutui. 

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon painopistettä on siirretty viime 
vuosina vahvasti avohoidon suuntaan. Vuonna 2014 käynnistettiin 
peruspalvelujen toimijoiden tueksi ja vakavien psykiatristen häiriöiden 
aikaiseksi tunnistamiseksi HYKS-Varhain-konsultaatiot, mikä 
Helsingissä on toiminut 3-4 työntekijän voimin. HYKS-Varhain - 
konsultaatiokäyntien lisäksi Helsingissä tehtiin kotikäyntejä 190 kertaa.

Osastohoitopaikkojen määrä pysyi vuonna 2014 ennallaan. Vuonna 
2014 osastohoidon klinikassa oli hoidossa yhteensä 161 helsinkiläistä 
nuorta (vuonna 2013 176 nuorta). Helsinkiläisillä nuorilla oli yhteensä 3 
447 hoitopäivää osastohoidon klinikassa, mikä on 7 % enemmän kuin 
vuonna 2013. Osastoille ei ollut koko vuoden aikana merkittäviä 
hoitojonoja eikä ylipaikkatilanteita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2014
2 Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssa 

vuonna2014



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 43 (114)
Kaupunginhallitus

Stj/1
24.08.2015

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 203

HEL 2015-000613 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä ja 
lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat raportit 
helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja 
saatavuuden kehityksestä vuonna 2014.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 759
V 9.9.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen 
perustaminen

HEL 2015-006981 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. 
perustaa 1.1.2016 alkaen Helsingin kaupungin työterveys -
liikelaitoksen, jonka tehtävänä on tuottaa kaupungin virastoille ja 
liikelaitoksille sekä kaupunkikonsernin yhteisöille henkilöstön 
työterveyspalveluita hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti,

2. 
hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitokseen 
siirtyvien tase-erien kirjanpitoarvoista vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja 
siirtyvä nettovarallisuus merkitään peruspääomaksi,

3. 
hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 2016 
on 8 (kahdeksan) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

4. 
hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtosäännön 
liitteen 1. mukaisesti ja niin, että johtosääntö tulee voimaan 1.1.2016 
lukien ja kumota samalla työterveyskeskuksen 11.9.2002 annetun 
johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 11 §:ää, Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala, niin että  sen 2. momentissa olevasta luettelosta poistetaan 
työterveyskeskusta -sana ja muutetaan kohta 1.1.2016 lukien 
kuulumaan seuraavasti:

- Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokuntaa

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö
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Palautusehdotus:
Laura Rissanen: Esitys palautetaan uuteen valmisteluun niin, että 
ennen päätöksentekoa pyydetään Kuntaliitolta ja sosiaali- ja 
terveysministeriöltä lausunnot esityksen lainmukaisuudesta. 

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Esitys palautetaan uuteen valmisteluun niin, että ennen 
päätöksentekoa pyydetään Kuntaliitolta ja sosiaali- ja 
terveysministeriöltä lausunnot esityksen lainmukaisuudesta. 

Jaa-äänet: 10
Otso Kivekäs, Silvia Modig, Björn Månsson, Henrik Nyholm, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Lasse Männistö

Äänin 10 - 4 (1 poissa) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijä ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtosääntö
2 Työterveyskeskuksen johtosääntö (Kvsto 11.9.2002)
3 Työterveydenhuollon toimintaperiaatteet (Khs 15.09.2008)
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4 Työterveyskeskuksen talous
5 Sääntötoimikunnan lausunto
6 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalaissa määritellään kunnallinen liikelaitos ja säädetään sen 
perustamisesta sekä hallinnon ja talouden ohjauksen järjestämisestä. 
Kunnan liikelaitos on osa kunnan organisaatiota ja liikelaitoksen 
kirjanpito on osa kunnan kirjanpitoa. Kunta voi perustaa kunnan 
liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa 
tehtävä varten. Liikelaitos toimii ensisijaisesti palvelujen tuottajana. 
Liikelaitos perustetaan valtuuston päätöksellä. Kunnan liikelaitoksen 
nimessä tulee olla sana liikelaitos. Käytännön toiminnassa on kuitenkin 
mahdollista käyttää vakiintunutta nimilyhennettä tai muuta 
markkinointinimeä.

Työterveyskeskus on valmistellut yhteistyössä kaupunginkanslian 
kanssa esityksen työterveyskeskuksen muuttamiseksi kunnan 
liikelaitokseksi 1.1.2016 alkaen. Uusi liikelaitos on nimeltään Helsingin 
kaupungin työterveys -liikelaitos. Toiminnassaan se käyttää nimeä 
Työterveys Helsinki. 

Ehdotus uudeksi johtosäännöksi on liitteenä 1. ja työterveyskeskuksen 
voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 2.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää työterveyspalvelujen toiminnan 
ja talouden läpinäkyvyyttä ja parantaa toiminnan ohjattavuutta. 
Työterveyskeskuksen liikelaitostamisella on lisäksi erityisperusteita, 
jotka liittyvät työnantajalle maksettavaan korvaukseen 
työterveyspalveluiden järjestämisestä: 

Työnantajalla on sairausvakuutuslain perusteella oikeus saada 
korvausta työterveyshuoltokustannuksista. Nykytilanteessa 
työterveyskeskus hakee ja saa Helsingin kaupungin puolesta tämän ns. 
Kela-korvauksen. Kun työterveyskeskus sitten laskuttaa virasto- ja 
liikelaitosasiakkaitaan, niin se vähentää laskusta kyseistä korvausta 
vastaavan noin 47 prosentin osuuden. Tytäryhteisöasiakkaita 
työterveyskeskus laskuttaa bruttohinnoin ja tytäryhteisöt hakevat Kela-
korvauksen itse.
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Virastomuotoinen työterveyskeskus hakee Kela-korvauksen 
toiminnasta syntyneiden kustannusten perusteella.  Haettavista 
kustannuksista vähennetään myyntitulot, joita työterveyskeskus saa 
myydessään palveluja tytäryhteisöasiakkaille.

Työterveyskeskus myy palveluitaan mm. Helenille, Helsingin Satamalle 
ja Helsingin kaupungit Palvelu Oy:lle sekä Hekalle. Näille yhtiöille 
tapahtuneesta myynnistä saadut tulot vähennetään 
työterveyskeskuksen kustannuksista ennen Kela-korvauksen 
määrittämistä. Tytäryhteisöille tapahtuva myynti pienentää näin ollen 
työterveyskeskuksen saamaa Kela-korvausta. 

Jos työterveyskeskus toimisi liikelaitoksena, se laskuttaisi virastoja ja 
liikelaitoksia bruttohinnoin, vastaavasti kuin nyt tytäryhteisöjä. 
Liikelaitosmallissa työterveyskeskus ei myöskään hae Kela-korvausta, 
vaan korvauksen hakee ja saa kaupunginkanslia. Kun hakijana on 
kaupunginkanslia eli kaupunki työnantajana, eikä palveluita tuottava 
työterveyskeskus, niin korvauksen laskentatapa muuttuu. Korvauksesta 
ei vähennetä aiemmin kuvattuja ulkopuolisia tuloja, vaan korvaus 
myönnetään tuotettujen palveluiden bruttohinnan perusteella. Tämä 
korvauksen laskentaperusteiden ero on merkittävä. Ehdotettu 
liikelaitosmalli tuottaa kaupungille työterveyskeskuksen nykyisillä 
asiakkuuksilla noin 800 000 euroa suuremman Kela-korvauksen kuin 
nykyinen virastomuotoinen toimintatapa.

Liikelaitosmallia arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös 
kilpailuneutraliteettiin. Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos 
velvoittaa kunnat yhtiöittämään markkinoilla olevan toimintansa tai 
vetäytymään markkinoilta. Yhtiöittämisvelvollisuus ei koske 
työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettuja ennalta ehkäiseviä 
työterveyspalveluja. Työterveyshuoltolain 14 §:n mukaiset 
vapaaehtoiset työterveyspalvelut, kuten sairaanhoitopalvelut sen sijaan 
kuuluvat lähtökohtaisesti yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. 

Yhtiöittämisvelvollisuudesta on säädetty poikkeuksia, joiden nojalla 
kunta voi hoitaa omana toimintanaan tehtävää, jossa se tuottaa 
palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville 
henkilöille. Perusteena poikkeamiselle on se, että palveluja tuotetaan 
palvelussuhteen perusteella. Vastaavasti kunta voi 
poikkeussäännösten perusteella tuottaa palveluja myös julkisista 
hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle sekä 
tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle.  

Yhtiöittämisvelvollisuudesta säädettyjen poikkeusten nojalla kaupunki 
voi näin ollen tarjota ennalta ehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi 
vapaaehtoisia sairaanhoito- ja muita työterveyspalveluja sekä 
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kaupungin omille työntekijöille että kuntakonserniin kuuluvien 
yhteisöjen työntekijöille. Edellytyksenä vapaaehtoisten 
työterveyspalvelujen tarjoamiselle on palvelujen markkinaperusteinen 
hinnoittelu.

Työterveys -liikelaitoksen palvelutoiminnan keskeiset periaatteet

Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitos (jatkossa työterveys) toimii 
kaupungin sisäisenä palveluntuottajana, jonka asiakkaana ovat 
kaupungin kaikki virastot, liikelaitokset ja osa konsernin tytäryhteisöjä. 
Työterveyspalveluilla varmistetaan osaltaan se, että kaupungilla on 
hyvinvoiva ja suorituskykyinen henkilöstö sekä terveelliset työolot ja 
toimivat työyhteisöt. 

Työterveyden palvelut kattavat sekä ennaltaehkäisevät, lakisääteiset 
työterveyspalvelut että yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Liikelaitos 
toimii kaikkien asiakasvirastojen ja -liikelaitosten kanssa yhtenäisin 
toimintaperiaattein. Palvelutaso määräytyy kaupunginhallituksen 
vuonna 2008 hyväksymien työterveyshuollon toimintaperiaatteiden 
mukaan. Liikelaitostaminen ei siten merkitse toimintaperiaatteiden ja 
palvelutason muutosta. Toimintaperiaatteet ovat liitteenä 3.

Työterveys tuntee kaupungilla tehtävät työt ja työn arjen erityispiirteet, 
siksi se pystyy tarjoamaan asiakkailleen täsmällisesti vaikuttavia 
työterveyspalveluja. Asiakastarveanalyysit vuosilta 2011 ja 2015 
osoittavat työterveyskeskuksen vahvuuksien liittyneen strategiseen 
kumppanuuteen sekä pitkäjänteiseen henkilöstön työkykyriskien 
hallinnan kehittämiseen. 

Kaupungin oma työterveyshuolto mahdollistaa omistajan tahtotilan 
toteuttamisen yhtenäisesti koko kaupungissa.  Palvelut auttavat 
esimiehiä pitämään hyvää huolta henkilöstöstään ja henkilöstöä 
huolehtimaan omasta terveydestään. 

Liikelaitoksena toimimisessa etuna on vaikuttavuus- ja 
hyötyperusteinen liiketoimintamalli. Olennaista ei ole suoritteiden tai 
tuotteiden irrallinen myynti, vaan asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien 
ennakointi sekä niiden ratkaiseminen yhteisesti kehitellyin keinoin. 
Tavoitteena on tuottaa työkykyhyötyä eli terveitä työpäiviä. Työterveys 
keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevien, työkykyriskien hallintaa ja 
työyhteisöjen toimintaa edistävien palveluiden korkeatasoiseen 
tuottamiseen. Sairaanhoidonpalveluissa käytetään tarpeen mukaan 
ostopalveluita.

Työterveyden vahvuuksia ovat laaja-alainen työterveyshuollon 
erityisosaaminen ja pitkäjänteinen asiakastuntemus, johon liittyy 
kaupungin toimintaympäristön ja työelämän muutosten ymmärtäminen. 
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Työterveyden johtaminen

Johtokunta

Kunnan liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen 
toimintaa. Johtokunta on kuntalain 17 §:n tarkoittama kunnan toimielin. 
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että johtokunnan 
valitsee muu toimielin kuin valtuusto. Johtokuntaan voidaan valita 
sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja 
lautakuntaan. 

Johtosääntöehdotuksen mukaan työterveydelle perustetaan 
viisijäseninen johtokunta, jonka kaupunginhallitus nimeää. Työterveys -
liikelaitoksen johtokuntaan on tarkoitus nimetä sen palveluita käyttävien 
virastojen ja laitosten edustajia sekä mahdollisesti kaupungin 
ulkopuolinen, työterveyspalveluiden asiantuntija. Käytäntö vastaa 
kaupungin sisäisten palvelutuottajien kohdalla omaksuttua: Talpalla ja 
Oiva Akatemialla on johtokunnassaan palvelujen käyttäjien edustajia, 
Oiva Akatemialla myös kaupungin ulkopuolinen asiantuntija. 

Kuntalain 87 c §:n on määritelty johtokunnan tehtävät. 
Tehtävämäärittely on otettu huomioon johtosääntöehdotuksen 5 §:ssä, 
jossa määritellään johtokunnan tehtävät. Tehtävät vastaavat kaupungin 
vakiintunutta johtosääntökäytäntöä. Liikelaitosten johtosäännöt 
poikkeavat virastojen johtosäännöistä mm. siinä, että johtokunta 
päättää osastotasoisesta yksikköjaosta. 

Kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei voi käyttää asioissa, jotka on 
laissa nimenomaisesti säädetty johtokunnan tehtäväksi.

Työterveys -liikelaitoksen organisaatio

Työterveys-liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja, jonka tehtävistä 
säädettään kuntalaissa ja työterveyden  johtosäännön 7 §:ssä. 
Työterveydessä on lisäksi ylilääkäri, joka vastaa toiminnan 
lääketieteellisen laadun kehittämisestä.  Johtosäännön 9 §:n mukaan 
johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja 
muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja huomioon ottaen lisäksi, mitä erikseen on säädetty. 
Johtosäännön 5 §:n nojalla johtokunta ottaa osastopäälliköt sekä 
ylilääkärin. Johtosäännön 8 §:n nojalla johtokunta määrää viranhaltijan, 
joka hoitaa johtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Osastotasoisesta organisoitumisesta päättäminen kuuluu liikelaitoksen 
johtokunnan tehtäviin. Tarvittavat virkojen nimikemuutokset tuodaan 
erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi, samoin kuin mahdollisen 
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osastojaon edellyttämät uusien virkojen perustamiset ja nykyisten 
lakkauttamiset. 

Puhevallan käyttäminen

Työterveys-liikelaitos toimii erityisesti valvotulla terveyden- ja 
sairaanhoidon toimialalla. Tämän vuoksi on tarpeen säännellä erikseen 
myös liikelaitoksen puhevallan käyttöä. Johtosäännön 11 §:n 
kolmannessa momentissa on erityissäännös  puhevallan käytöstä 
tilanteissa, joissa kyse on potilaiden hoitoa ja kohtelua, 
potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa ja 
potilasmaksuja koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa.  

Työterveys-liikelaitoksen taloudenhoitoa ohjaavat periaatteet

Perustettavan kunnallisen liikelaitoksen aloittavan taseen 
muodostamisessa noudatetaan kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta. Periaatteena on, että 
kunnan liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan kunnan kirjanpitoon 
merkityistä kirjanpitoarvoista. Liikelaitosta perustettaessa peruspääoma 
osoittaa liikelaitokseen siirretyn nettovarallisuuden määrän, joka 
lasketaan siirrettyjen varojen ja velkojen erotuksena. Peruspääoma on 
kunnan oma pääomaehtoinen sijoitus liikelaitokseen. Osa 
nettovarallisuudesta voidaan merkitä peruspääoman sijasta 
pitkäaikaiseksi lainaksi kunnalta. Liikelaitoksen on suoritettava korvaus 
peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen 
määrää ei ole erikseen säädetty. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
liikelaitosyleisohjeen mukaan korvaus peruspääomasta samoin kuin 
sisäisen lainan korko käsitellään tuloksesta riippumattomana 
kulueränä.

Johtokunnan on laadittava kalenterivuosittain liikelaitoksen 
erillistilinpäätös. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja 
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Työterveydelle on laadittu alustava alkava tase per 1.1.2016 sekä 
alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat vuosille 2016–2018. Vuonna 2016 
liikelaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 16 017 000 euroa ja 
toimintakuluiksi 16 041 800 euroa.  Liikelaitoksen tuotot ovat 
pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisiä tuottoja, jotka veloitetaan 
virastoilta, liikelaitoksilta ja yhteisöiltä. Suurimmat kuluerät ovat 
henkilöstökulut n. 60 prosenttia, palvelujen ostot n. 31 prosenttia, joista 
13 prosenttia terveyspalveluostoja sekä vuokrakulut n. 7 prosenttia 
kuluista. Laskelma perustuu 8 prosentin korvaukselle peruspääomasta. 

Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ovat liitteenä 4.
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Alustavan alkavan taseen loppusumma on 2 649 100 euroa ja 
peruspääoma 502 500 euroa. Liikelaitokselle ei tule perustamislainaa. 
Lopullinen alkava tase muodostuu tilinpäätöksen 31.12.2015 
kirjanpitoarvoista.

Liikelaitos tulee toimimaan työterveyskeskuksen nykyisissä toimitiloissa 
osoitteessa Helsinginkatu 24 ja Parrukadun toimipisteessä.

Henkilöstö

Liikelaitos on asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstön muodostavat 
työterveyslääkärit ja –hoitajat, työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit 
sekä tukipalvelu- ja hallintohenkilöstö. Nykyinen vakanssien lukumäärä 
on 144. Siirtymisellä virastomuodosta liikelaitokseen haetaan toiminnan 
entistä parempaa ohjautuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Muutos on kuitenkin 
perusluonteeltaan tekninen ja työterveyspalvelujen tuotanto jatkuu 
organisaatiomuodon muuttumisesta huolimatta entisellään. Tämän 
vuoksi henkilöstön asema ei muutu, vaan henkilöstö jatkaa nykyisissä 
tehtävissään kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisin 
palvelussuhteen ehdoin. Tilanteessa ei tarvita erillisiä henkilöstön 
siirtämistä koskevia päätöksiä. Uudelle liikelaitokselle on kuitenkin 
perustettava johtajan virka, ja vastaavasti lakkautettava nykyinen 
työterveysjohtajan virka. 

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että jos kaupunginvaltuusto hyväksyy 
päätösehdotuksen, niin kaupunginhallituksen tarkoituksena on 
perustaa johtosäännön 6 §:ssä mainittu toimitusjohtajan virka sekä 
virkaa perustaessaan määrittää viralle HAY-palkkausjärjestelmän 
mukainen kokonaispalkka.

Työterveyskeskuksen työterveysjohtajana on vuodesta 2009 lukien 
toiminut FT, EMBA Tiina Pohjonen. Kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija voidaan siirtää 
toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja 
jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi 
otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on 
toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja 
hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon 
suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy, ja 
viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 37 §:ssä käsitellään puolestaan mm. 
tilannetta, jossa viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja 
pysyvästi. Viranhaltijalle on tällöin tarjottava laissa määrätyin 
edellytyksin hänelle soveltuvaa toista virkasuhdetta tai työsuhdetta, jos 
työnantajan organisaatiossa on tällainen tehtävä tarjolla.
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Työnantajalla on siten organisaatiouudistusten yhteydessä laaja 
harkintavalta ja myös velvoite tarjota viranhaltijoille mahdollisuutta 
siirtyä toiseen virkaan. Uusi virka voidaan kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 4 §:n 3 momentin nojalla täyttää sitä haettavaksi 
julistamatta, kun kyse on viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan ja 
taustalla on organisaatiossa tapahtuneet muutokset, jotka ovat 
vaikuttaneet viranhaltijan tehtäviin.

Kaupungin hallintosäännön 19 §:n nojalla kaupunginhallitus päättää 
viranhaltijan siirtämisestä toisen laitokseen tai virastoon 
virkasuhteeseen, kun kyseessä on virka, joka täytetään 
kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus ilmoittaa näin ollen, että jos kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, niin kaupunginhallituksen tarkoituksena 
on siirtää Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustettavaan 
toimitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti työterveysjohtaja 
Tiina Pohjonen. Työterveysjohtajan viran lakkauttaminen tuodaan 
erikseen päätettäväksi. 

Kaupunginhallitus ilmoittaa edelleen, että jos kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, niin kaupunginhallitus tulee erikseen 
päätettävänä asiana valitsemaan liikelaitoksen johtokuntaan viisi 
jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä ensisijaisesti 
kaupunginhallinnon omista toimialaa tuntevista henkilöistä sekä 
valitsemaan kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan 
johtokuntaan sekä

kehottamaan työterveyskeskusta yhdessä kaupunginkanslian kanssa 
ryhtymään tarpeellisiin toimiin liikelaitoksen perustamiseksi.

Sääntötoimikunta on 16.6.2015 antamassaan lausunnossa käsitellyt 
ehdotusta liikelaitoksen johtosäännöksi. Lausunnossa kiinnitettiin 
huomiota ehdotuksen kolmeen kohtaan. Sääntötoimikunta katsoi 
ensinnäkin, että johtosääntötasolla ei ole tarkoituksenmukaista määrätä 
johtajan sijaisesta, vaan asia voidaan jättää suoraan johtokunnan 
päätettäväksi. Sääntötoimikunta katsoi toiseksi, että johtosääntöön on 
tarpeen ottaa määräys muun henkilökunnan kelpoisuuden 
määrittämisestä. Kolmanneksi sääntötoimikunta katsoi, huomioon 
ottaen liikelaitoksen toiminta erityisten valvontaviranomaisten 
valvomalla alalla, että johtosäännön 11 §:ssä on syytä määrätä tähän 
liittyvästä puhevallan käytöstä. Päätösehdotus on sääntötoimikunnan 
esittämän mukainen.

Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 5.
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Liikelaitokseksi muuttamista ja vaikutuksia henkilöstöön on käsitelty 
työterveyskeskuksen henkilöstötoimikunnassa 19.5.2015 ja 24.6.2015 
sekä koko henkilöstön yhteisessä kehittämistilaisuudessa 5.6.2015. 
Kaupungin henkilöstötoimikunnalle asiaa on esitelty 19.5.2015. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on käsitellyt asiaa 7.8.2015. 
Lausunto on liitteenä 6.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
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2 Työterveyskeskuksen johtosääntö (Kvsto 11.9.2002)
3 Työterveydenhuollon toimintaperiaatteet (Khs 15.09.2008)
4 Työterveyskeskuksen talous
5 Sääntötoimikunnan lausunto
6 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Talpa
Työterveyskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2015 § 729

HEL 2015-006981 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2015 Pöydälle
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Esteelliset: Lasse Männistö

10.08.2015 Pöydälle
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§ 760
Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle ulosottotoimen 
rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä 
mietinnöstä

HEL 2015-007451 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Valtakunnanvoudinvirastolle seuraavan 
lausunnon ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän 
ensimmäisestä mietinnöstä:

Helsingin kaupunki toteaa, että ehdotetut muutokset menettelyn 
nopeuttamisesta ja sujuvoittamisesta ovat pääasiallisesti perusteltuja ja 
kannatettavia. Uudistuksen kannalta tärkeää on, että ulosoton 
asiakkailla säilyy mahdollisuus asioida myös perinteisen kirjepostin 
välityksellä, koska ulosottovelallisten mahdollisuudet sähköiseen 
asiointiin voivat olla rajoitettuja. Ulosottovelallisten näkökulmasta olisi 
myös yleisesti toivottavaa, että uudistuksella saatavat 
kustannussäästöt vaikuttaisivat ulosottovelallisen ulosottomaksuja 
alentavasti.

Eräiden yksittäisten muutosehdotusten osalta kaupunki esittää lisäksi 
seuraavat huomiot.

Ehdotetun ulosottokaaren 3 luvun 38 §:n 2 momentin yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan lainkohdan mukaisena konkludenttisesti 
ilmoitettuna tiedoksianto-osoitteena pidettäisiin postiosoitteen lisäksi 
myös sähköpostiosoitetta tai muuta sähköisen tiedonsiirron osoitetta. 

Asiakirjaan merkityn sähköpostiosoitteen tai muun sähköisen 
tiedonsiirron osoitteen pitäminen konkludenttisesti tiedoksianto-
osoitteena voi kuitenkin osoittautua oikeusturvan kannalta 
ongelmalliseksi. Varsinkaan asianosaisena oleva yksityishenkilö ei 
välttämättä miellä, että myös hänen muita kuin tiedoksianto-osoitteeksi 
merkitsemiään sähköisiä yhteystietoja voitaisiin pitää ulosoton 
asiakirjojen virallisena tiedoksianto-osoitteena. Ulosoton lähettämät 
asiakirjat sisältävät usein salassa pidettäviä tietoja eikä varsinkaan 
ulosottoasiassa vastaajana olevalla yksityishenkilöllä voida olettaa 
olevan käytössään sellaista tietoturvaa, että asiakirjan toimittamisen 
sähköisesti ilman henkilön nimenomaista suostumusta voitaisiin 
kokonaisuudessaan katsoa tapahtuvan tietoturvallisesti. Olisikin 
ulosottoasian vastaajan oikeusturvan kannalta perustellumpaa pysyttää 
sääntely näiltä osin nykyisellään, jolloin ainoastaan vastaajan 
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asiakirjaan merkitsemää postiosoitetta voitaisiin pitää konkludenttisena 
tiedoksianto-osoitteena.  

Ehdotettu ulosmitatun omaisuuden kolmannen myyntiyrityksen 
mahdollistaminen erityisestä syystä ja vapaan myynnin menettelyjen 
helpottaminen edesauttaa omaisuuden myynnin onnistumista.   

Ehdotettu velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttaminen on 
erittäin tarpeellinen epäselvän oikeustilan poistamiseksi. Vallitsevassa 
tilanteessa ulosottomenettelyn päätyttyä jää usein epäselväksi onko 
velan vanhentuminen katkennut menettelyn yhteydessä, mikä voi 
johtaa ulosottoviranomaisille aiheutuvan lisätyön lisäksi 
ristiriitatilanteisiin velkojan ja velallisen välillä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtakunnanvoudinviraston lausuntopyyntö 18.6.2015
2 Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän 

ensimmäinen mietintö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtakunnanvoudinvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausunnon valmistelu

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian 
oikeuspalveluiden ja sosiaali- ja terveysviraston talous- ja 
velkaneuvonnan kanssa.

Lausuntopyyntö ja mietinnön keskeinen sisältö
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Valtakunnanvoudinvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin talous- ja 
velkaneuvonnalta lausuntoa ulosoton rakenneuudistushankkeen 
lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä 21.8.2015 
mennessä. Lausunnon määräaikaa on sittemmin pidennetty 4.9.2015 
asti. 

Lainsäädäntötyöryhmän mietinnössä ehdotetaan muutoksia 
ulosottokaareen sekä velan vanhentumisesta annettuun lakiin. 
Ehdotetut lainmuutokset koskevat ulosottomenettelyä sekä ulosoton 
myyntisäännöksiä. Muutosehdotuksilla pyrittäisiin yksinkertaistamaan, 
nopeuttamaan ja joustavoittamaan ulosottomenettelyä asianosaisten 
oikeusturvaa vaarantamatta. Lisäksi velan vanhentumisesta annettuun 
lakiin tehtävällä muutoksella pyrittäisiin selkeyttämään velan 
vanhentumisen katkeamista ulosottomenettelyn johdosta. 

Varsinainen ulosoton rakenneuudistuksen valmistelu on tarkoitus 
toteuttaa myöhemmin, kun linjaukset uudistuksen sisällöstä on tehty.

Nyt ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2016. 

Esittelijän kannanotto 

Lainsäädäntöhanke sisältää etupäässä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suurta merkitystä kaupungin ollessa 
ulosottovelkojana, joskin velan vanhentumista koskevan lainsäädännön 
täsmentäminen epäselvän oikeustilan poistamiseksi on tarpeellinen 
uudistus myös kaupungin kannalta.

Talous- ja velkaneuvonnan näkökulmasta ulosoton menettelytapoja 
yksinkertaistavilla muutoksilla ei saa vaarantaa ulosoton 
velallisasiakkaiden oikeusturvaa ja sähköistä asiointia kehitettäessä on 
tarpeen säilyttää mahdollisuus asioiden hoitoon myös kirjepostin 
välityksellä.    

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtakunnanvoudinviraston lausuntopyyntö 18.6.2015
2 Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän 

ensimmäinen mietintö

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtakunnanvoudinvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja velkaneuvonta
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§ 761
Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

HEL 2015-006717 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti virka- ja työehtosopimuksista poiketen, että 
osasairauslomalla olevalle henkilölle maksetaan täyden sairausloma-
ajan palkkaa vastaava korvaus siltä ajalta, kun henkilöllä on oikeus     
100 % palkkaetuihin ollessaan sairauslomalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että korvauksen maksaminen on 
mahdollista vain sillä edellytyksellä, että Kela maksaa työnantajalle 
hakemuksesta osasairauspäivärahan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tommi Majanen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 70227

tommi.majanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osasairauslomaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen on osa 
kaupungin strategiaohjelmasta 2013–2016 johdettua työelämän ja 
työhyvinvoinnin kehittämishanketta, jossa kehitetään toimia 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Osasairauslomalla henkilö työskentelee omassa työssään osa-
aikaisesti sairausloman aikana, usein sen loppupuolella. 
Osasairausloman käyttäminen edellyttää hoitavan lääkärin lausuntoa ja 
sopimista esimiehen kanssa. Osasairausloma voi kestää 12-120 
päivää. Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja 
siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. 
Tavoitteena on lisätä osasairausloman käyttöä kokoaikaisen 
sairausloman sijaan.
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Nykyisen käytännön mukaan henkilön ollessa osasairauslomalla hän 
saa osa-aikatyön mukaisen palkan (KVTES II luku 4 §) ja sen lisäksi 
osasairauspäivärahan itselleen. Palkkaedut jäävät tässä tapauksessa 
pienemmiksi kuin kokoaikaisella sairauslomalla ollessa. 
Osasairausloman käyttö kaupungilla onkin ollut vähäistä, vuonna 2014 
sitä käytti 243 henkilöä. Palkkaus ei kannusta nopeutettua työhön 
paluuta, mistä syystä esitetyn osasairausloman palkkaedut tulee 
määritellä uudelleen.

Tavoitteena on, että henkilölle maksetaan osasairauslomalla samaa 
palkkaa kuin kokoaikaisella sairauslomalla ollessa silloin, kun henkilö 
on oikeutettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin täysiin 
palkkaetuihin. Tästä syystä on perusteltua, että kaupunki korvaa 
henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen 
edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

Järjestelyn katsotaan olevan myös kustannuksiltaan kannattava. 
Kokoaikaisella sairauslomalla olevalle palkataan usein sijainen, jolloin 
palkkamenot ovat kaksinkertaiset. Työantajan saama päiväraha ei 
tässä tapauksessa riitä kattamaan kokonaan poissaolevan henkilön 
palkkakustannusta. Osasairauslomalla oleva henkilö on osittain töissä, 
jolloin sijaistarve pienenee oleellisesti. Lisäksi henkilön saama korvaus 
katetaan osittain päivärahalla, joka myönnetään työnantajalle. 
Toimintamallilla ajatellaan olevan myös pitkän aikavälin 
kustannusvaikuttavuutta, kun työkykyä pystytään paremmin 
ylläpitämään ja työkyvyttömyyseläkkeitä torjumaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tommi Majanen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 70227

tommi.majanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginjanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 662

HEL 2015-006717 T 01 02 00 00
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Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ja asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

22.06.2015 Poistettiin

Esittelijä poisti esityksen ennen asiasta käytävän keskustelun 
alkamista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tommi Majanen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 70227

tommi.majanen(a)hel.fi
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§ 762
Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

HEL 2015-005013 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappale 24 muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

Kommentteja: Ei.

Kaupunginhallitus päätti panna esittelijän muuttaman esityksen 
pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavan 
lausunnon pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Vastaukset sähköisen lausuntopalvelun kysymyksiin.

Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Lainsäädäntövalmistelussa tulisi pidättäytyä erillisistä 
vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista, ennen kuin on 
selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja mahdollisista muista 
hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet vaalijärjestelmään.
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Helsingin kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan 
valtuustokaudelle 2013–2016 päättänyt, että kaupungin 
johtamisjärjestelmä uudistetaan seuraavalle valtuustokaudelle. 
Johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelu on parhaillaan 
käynnissä. Valmistelun yhteydessä pormestarimallin käyttöönottoa 
Helsingissä arvioidaan. Asiasta ei ole toistaiseksi esityksiä tai 
päätöksiä. Asiasta Helsingin valtuustoryhmille tehdyssä kyselyssä 
painottui näkemys, että mikäli pormestarimalliin siirrytään, niin 
valtuusto valitsee pormestarin. Tämä käytäntö soveltuu luontevasti 
suomalaiseen edustuksellisen demokratian perinteeseen. 

Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla 
mahdollistaa lainsäädännössä?

Vastaus: Ei.

Lainsäädäntövalmistelussa tulisi pidättäytyä erillisistä 
vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista, ennen kuin on 
selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja mahdollisista muista 
hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet vaalijärjestelmään.

Kuntien toimintaympäristön muutosvoimat ja maan hallitusohjelman 
linjaukset ovat viemässä suuntaan, jossa kuntien tehtäviä pyritään 
karsimaan. Tässä tilanteessa ei ole perusteltua hajauttaa 
demokraattista päätöksentekoa.

Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön 
pormestarinvaalin?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmään uudistukseen 
liittyvässä kaupungin valtuustoryhmille tehdyssä kyselyssä painottui 
näkemys, että mikäli käyttöön otetaan pormestarimalli, niin valtuusto 
valitsee pormestarin.

Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön 
kunnanosavaaleja?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Kommentit edellä.

Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pitäisikö 
ehdokkaita kunnanosavaalissa voida asettaa kuntavaalien tapaan sekä 
valitsijayhdistysten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten?
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Vastaus: Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan sekä 
valitsijayhdistykset että puolueet.

Kommentteja: Ei.

Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleilla 
valituille alueellisille toimielimille?

Vastaus: Kuntien toimintaympäristön muutosvoimat ja maan 
hallitusohjelman linjaukset ovat viemässä suuntaan, jossa kuntien 
tehtäviä pyritään karsimaan. Toimivallan hajauttaminen ei saa 
muodostaa päällekkäisiä tehtäviä.

Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä 
ensimmäisellä kierroksella, mikä olisi mielestänne 
tarkoituksenmukainen pormestarin valintatapa?

Vastaus: Kunnassa toimitetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali 
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Kommentteja: En ota kantaa.

Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa?

Vastaus: Ei.

Jos kyllä, kuinka moneen toimikauteen? Kommentteja: Ei.

Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja tehtävät 
mielestänne tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Suoralla vaalilla valitun pormestarin asema ja tehtävät 
olisivat esityksen mukaan lähtökohtaisesti vastaavat kuin voimassa 
olevan kuntalain mahdollistamalla valtuuston valitsemalla pormestarilla.

Muuta lausuttavaa esityksestä:

Vastaus: Teknisesti useamman periaatteeltaan erilaisen vaalin 
järjestäminen samanaikaisesti voi aiheuttaa sekaannusta äänestäjien 
keskuudessa.

Esittelijän perustelut

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat 21.4.2015 pyytäneet 
lausuntoa pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntopyyntö on 
saapunut oikeusministeriön sähköisen lausuntopalvelun kautta. 
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Lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Lausunnot pyydetään 
toimittamaan viimeistään 31.8.2015 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai 
sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut toukokuun alusta 2015. Kuntalain 
kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi 
kuntalaista erillisen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran 
pormestarivaalin järjestämisen että alueellisen toimielimen valinnan 
vaalein. Molemmat näistä edellyttävät kuntalain ohella myös vaalilain 
muuttamista.

Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu 
valtiovarainministeriön huhtikuussa 2014 asettamassa 
valmistelutyöryhmässä, jossa oli valtiovarainministeriön lisäksi 
oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajia. Valmistelun tukena 
on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen 
seurantaryhmä.

Esitysluonnoksen keskeinen sisältö

Työryhmän tehtävänä oli valmistella lainsäädäntömuutokset, jotka 
mahdollistaisivat kunnan pormestarin ja alueellisen toimielimen 
valitsemisen suorilla vaaleilla. Ehdotukset tarvittavista kuntalain ja 
vaalilain muutoksista tuli valmistella hallituksen esityksen muotoon. 
Tarkoituksena on, että lakimuutokset voisivat tulla voimaan vuonna 
2016 siten, että pormestarinvaali ja kunnanosavaalit olisivat kuntien 
käytettävissä vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan valtuusto voisi päättää, että pormestari 
ja/tai alueellisten toimielinten jäsenet valitaan kunnassa suorilla 
vaaleilla. Pormestarinvaali ja kunnanosavaalit toimitettaisiin 
kuntavaalien yhteydessä.

Pormestarinvaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi 
olisivat lähtökohtaisesti samat kuin valtuuston valitsemalla 
pormestarilla. Valtuustolla olisi oikeus erottaa pormestarinvaalilla valittu 
pormestari määräenemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauttisi valtuuston 
luottamusta. Lisäksi säädettäisiin pormestarin vaalitavasta.

Valtuusto päättäisi vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten 
tehtävistä, määrästä, aluerajauksesta sekä jäsenten lukumäärästä. 
Kunnanosavaaleilla valitut alueelliset toimielimet olisivat muiden 
alueellisten toimielinten tapaan asemaltaan lautakuntia tai johtokuntia. 
Lisäksi ehdotetaan säännöksiä äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, 
vaalipiireistä, ehdokasasettelusta sekä ennakkoäänestyksestä 
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pormestarinvaaleissa ja kunnanosavaaleissa sekä muita vaalien 
toimittamiseksi tarvittavia säännöksiä.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto valmistelee strategiaohjelman 
mukaista kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista. Johtamisen 
jaosto päätti 29.4.2015 lähettää valtuustoryhmille kyselyn 
johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Kyselyyn sisältyivät kysymykset 
pormestarin ja alueellisten toimielinten suorien vaalien sopivuudesta 
Helsinkiin. Pääosaa ryhmien vastauksista käsiteltiin johtamisen jaoston 
kokouksessa 15.6.2015. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty lausunnon 
valmistelussa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 VMn ja OMn lausuntopyyntö 21.4.2015
2 Suorat vaalit työryhmän ehdotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 17.08.2015 § 23

HEL 2015-005013 T 03 00 00

Esitys

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 67 (114)
Kaupunginhallitus

Kj/5
24.08.2015

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

Kaupunginhallitus antaa valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon 
pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta 
hallituksen esitysluonnoksesta.

Vastaukset sähköisen lausuntopalvelun kysymyksiin.

Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Lainsäädäntövalmistelussa tulisi pidättäytyä erillisistä 
vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista, ennen kuin on 
selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja mahdollisista muista 
hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet vaalijärjestelmään.

Helsingin kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan 
valtuustokaudelle 2013–2016 päättänyt, että kaupungin 
johtamisjärjestelmä uudistetaan seuraavalle valtuustokaudelle. 
Johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelu on parhaillaan 
käynnissä. Valmistelun yhteydessä pormestarimallin käyttöönottoa 
Helsingissä arvioidaan. Asiasta ei ole toistaiseksi esityksiä tai 
päätöksiä. Asiasta Helsingin valtuustoryhmille tehdyssä kyselyssä 
painottui näkemys, että mikäli pormestarimalliin siirrytään, niin 
valtuusto valitsee pormestarin. Tämä käytäntö soveltuu luontevasti 
suomalaiseen edustuksellisen demokratian perinteeseen.

Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla 
mahdollistaa lainsäädännössä?

Vastaus: Ei.

Lainsäädäntövalmistelussa tulisi pidättäytyä erillisistä 
vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista, ennen kuin on 
selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja mahdollisista muista 
hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet vaalijärjestelmään.

Kuntien toimintaympäristön muutosvoimat ja maan hallitusohjelman 
linjaukset ovat viemässä suuntaan, jossa kuntien tehtäviä pyritään 
karsimaan. Tässä tilanteessa ei ole perusteltua hajauttaa 
demokraattista päätöksentekoa.

Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön 
pormestarinvaalin?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmään uudistukseen 
liittyvässä kaupungin valtuustoryhmille tehdyssä kyselyssä painottui 
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näkemys, että mikäli käyttöön otetaan pormestarimalli, niin valtuusto 
valitsee pormestarin.

Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön 
kunnanosavaaleja?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Kommentit edellä.

Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pitäisikö 
ehdokkaita kunnanosavaalissa voida asettaa kuntavaalien tapaan sekä 
valitsijayhdistysten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten?

Vastaus: Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan sekä 
valitsijayhdistykset että puolueet.

Kommentteja: Ei.

Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleilla 
valituille alueellisille toimielimille?

Vastaus: Kuntien toimintaympäristön muutosvoimat ja maan 
hallitusohjelman linjaukset ovat viemässä suuntaan, jossa kuntien 
tehtäviä pyritään karsimaan. Toimivallan hajauttaminen ei saa 
muodostaa päällekkäisiä tehtäviä.

Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä 
ensimmäisellä kierroksella, mikä olisi mielestänne 
tarkoituksenmukainen pormestarin valintatapa?

Vastaus: Kunnassa toimitetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali 
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Kommentteja: En ota kantaa.

Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa?

Vastaus: Ei.

Jos kyllä, kuinka moneen toimikauteen? Kommentteja: Ei.

Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja tehtävät 
mielestänne tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: En ota kantaa.

Kommentteja: Suoralla vaalilla valitun pormestarin asema ja tehtävät 
olisivat esityksen mukaan lähtökohtaisesti vastaavat kuin voimassa 
olevan kuntalain mahdollistamalla valtuuston valitsemalla pormestarilla.
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Muuta lausuttavaa esityksestä:

Vastaus: Teknisesti useamman periaatteeltaan erilaisen vaalin 
järjestäminen samanaikaisesti voi aiheuttaa sekaannusta äänestäjien 
keskuudessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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§ 763
Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton tilapäinen 
laajentaminen

HEL 2015-009236 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja 
maahanmuuttoviraston välisessä kansainvälistä suojelua hakevien 
vastaanoton ja säilöönoton järjestämistä koskevassa sopimuksessa 
tarkoitetun paikkamäärän jo tapahtuneen ylityksen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston 
edelleen sopimaan Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien 
vastaanottotoiminnan tilapäisestä laajentamisesta sopimuksessa 
tarkoitettu paikkamäärä ylittäen 30.09.2015 asti. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Panhelainen, osastopäällikkö, puhelin: 09 310 62401

pia.panhelainen(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyyspäällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Turvapaikanhakijoiden määrä on noussut Euroopassa räjähdysmäisesti 
vuoden 2015 aikana.  Suomeen on saapunut ennakoitua enemmän 
kansainvälistä suojelua hakevia kevään ja kesän 2015 aikana.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 
(746/2011) 13 §:ssä todetaan, että vastaanottopalvelut järjestää se 
vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi kansainvälistä suojelua hakeva 
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tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään. Vastaanottopalveluihin 
kuuluu mm. majoitus.

Helsingin kaupunki ja maahanmuuttovirasto on tehnyt sopimuksen 
maahanmuuttoviraston kanssa kansainvälistä suojelua hakevien 
vastaanoton ja säilöönoton järjestämisestä. Sopimuksessa on 
määritelty vastaanoton majoituspalveluiden järjestäminen enintään 446 
henkilölle ja säilöön otettujen enimmäismääräksi 70 henkilöä. 
Sopimuksessa sovitun kapasiteetin laajentamisesta tulee sopimuksen 
mukaan sopia erikseen sopijaosapuolten välillä. Huolimatta 
turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta majoituskapasiteetin 
laajentamisesta ei ole sovittu sopijaosapuolten välillä. 

Turvapaikanhakijoita oli 19.8.2015 kirjoilla Helsingissä yhteensä 1 418 
henkilöä. Lukuun sisältyvät myös yksityismajoitukseen majoittuneet 
turvapaikanhakijat. Tällä hetkellä Helsinkiin rekisteröidään joka päivä 
noin 30 turvapaikanhakijaa lisää.

Akuuttia majoituskriisiä on tähän asti ratkaistu Helsingin 
vastaanottokeskuksen toiminnan tilapäisellä laajentamisella yli 
sopimuksessa määrätyn enimmäispaikkaluvun. Osa Helsingissä 
sijaitsevien toimipisteiden majoituskapasiteetin ylittävistä henkilöistä on 
majoituksessa Kirkkonummen Evitskogin KN Keskuksessa, osa 
yksittäisissä hostelleissa tai patjamajoituksella vastaanottokeskuksissa.

Maahanmuuttovirastosta saadun tiedon mukaan tilanne jatkunee 
samanlaisena alkusyksyn. Koska turvapaikkahakemusten käsittelyaika 
kestää tällä hetkellä noin kuusi kuukautta, on selvää, että 
kansainvälistä suojelua hakevien majoituskriisi jatkuu edelleen. 

Pitempiaikainen ratkaisu pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan voi 
perustua yksinomaan Helsingin vastaanottokeskusten toiminnan 
laajentamiseen.

Espoon ja Vantaan kaupungit eivät tällä hetkellä järjestä aikuisten 
kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoa. Helsingin kaupunki on 
aloittanut neuvottelut Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä 
maahanmuuttoviraston kanssa vastaanottotoiminnan laajentamisesta 
pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että myös muut 
pääkaupunkiseudun kunnat osallistuvat kansainvälistä suojelua 
hakevien aikuisten vastaanottoon.

Sopimusneuvottelujen ajan ja sopimuksen toimeenpanon ajan on 
kuitenkin tarpeen, että Helsingin vastaanottokeskusten toimintaa 
edelleen tilapäisesti laajennetaan. Sosiaali- ja terveysvirastolle 
esitetään siksi määräaikaista oikeutta sopia toiminnan tilapäisestä 
laajentamisesta siten kuin akuutin majoituskriisin hoitaminen viraston 
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arvion mukaan edellyttää. Koskelan sairaala-alueen soveltuvuutta 
turvapaikanhakijoiden majoitustoimintaan selvitetään.

Vastaanoton palvelujen järjestämiseksi on rekrytoitu henkilöstöä sekä 
tehty henkilöstöjärjestelyitä. Muita toiminnan järjestämisestä 
aiheutuneita lisäkustannuksia ovat mm. ruoka- ja laitoshuollon 
kustannukset, tulkkaus- ja kuljetuskustannukset sekä turvajärjestelyistä 
aiheutuvat kustannukset.

Maahanmuuttovirasto korvaa kaupungille sopimuksen mukaisesta 
toiminnasta aiheutuvat todelliset kustannukset täysimääräisinä. 
Kustannukset kirjataan sosiaali- ja terveysviraston käyttömenoihin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan. Vastaanoton 
palveluista perityt maksut ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut otetaan huomioon vastaanottokeskusten menojen 
vähennyksenä. Palautusjärjestelmän mukainen arvonlisävero sisältyy 
kustannuksiin. Hallintokulukorvauksena maksetaan lisäksi edellä 
mainituista kuluista 6 %.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyyspäällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveysvirasto
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§ 764
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen 17.8.2015
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 765
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
34 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 766
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 13.8.2015
Palmia-liikelaitoksen johtokunta 6.8.2015
yleisten töiden lautakunta 18.8.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 767
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 
2016-2018

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kårkulla 
samkommun -kuntayhtymälle sen taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 
2018:

Lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 
vuosille 2016 - 2018 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa  (§ 
15) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan samkommun -kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- 
ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 160 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 
140 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan 
asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä ja heistä 27 asuu 
Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa. Taloussuunnitelmassa 
esitetyt luvut ovat ohjeellisia. 

Kaupunginhallitus toteaa, ettei Helsingillä ole suunnitelmissa tehdä 
merkittäviä muutoksia Kårkulla samkommun -kuntayhtymältä 
hankittaviin palveluihin.

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2015 päätöksen mukaan kuntien 
maksuosuudet saavat kasvaa korkeintaan 0,9 prosenttia vuoteen 2015 
nähden. Kasvussa ei ole huomioitu volyymin nousua. Lopullisesti
budjetista päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2015. 
Lausuntopyynnön liitteessä on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä 
kustannuksista vuosina 2015 ja 2016. Laskelman mukaan painotetun 
keskimääräisen hoitopäivän hinta laskee 2,22 prosenttia ja suoritteiden 
määrä nousee 3,85 prosenttia. Tästä johtuen Helsingin maksuosuus 
kasvaisi 1,54 prosenttia vuoteen 2015 nähden. Palvelujen 
hinnoittelussa vuonna 2015 käyttöön otettu ns. Tukholman malli hoidon 
tarpeen arvioinnissa on ollut jo yli vuoden käytössä, joten sen 
vaikutukset tulevana taloussuunnitelmakautena ovat vain vähäisiä.
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Samalla kaupunginhallitus toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuvan 
hinnoittelumallin johdosta ei saa syntyä ennalta arvaamattomia ja 
hallitsemattomia muutoksia maksuosuuksiin. Lisäksi kaupunginhallitus 
edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen 
kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden 
selvittämiseksi. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että lopulliset 
käyttöpäivien määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja 
terveysviraston ja Kårkulla samkommunin johdon ja asiantuntijoiden 
välisissä neuvotteluissa noudattaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirastolle vuodelle 2016 asettamia määrärahalinjauksia.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus 
vuodelle 2016 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
talousarviokohdan talousarvioehdotus kasvaa 1,5 prosenttia vuoden 
2015 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 1,5 
prosentin kasvulla katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen 
kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. 
Lisäksi Helsingin kaupungin talousarvion laatimisohjeiden vaatimus 
pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän ja peruspalvelujen 
hintaindeksin kasvun mukaisena ja vähennettynä vuotuisella 1 
prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa kaikkien ostopalvelujen 
hinnankorotuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2016 
talousarvioesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. jatkamalla palvelurakenteen
keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja 
mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun -kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun -kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa 
kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016 - 2018.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto on asian päätöshistoriassa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun -kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 240

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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”Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2016–2018 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) 
määriteltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 160 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 
140 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan 
asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 27 asuu 
Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 
Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma 
pohjautuu vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu 
ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnoittelussa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön niin 
sanottu Tukholman malli, joka aiheutti muutoksia kuntien 
maksuosuuksissa. Koska malli on ollut jo käytössä, tästä johtuvien 
vaikutusten taloussuunnitelmakautena tulisi olla vähäisiä. 

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2015 päätöksen mukaan kuntien 
maksuosuudet saavat kasvaa korkeintaan 0,9 prosenttia vuoteen 2015 
nähden. Kasvussa ei ole huomioitu volyymin nousua. Lopullisesti 
budjetista päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2015. Liitteessä 
on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuosina 2015 ja 
2016. Laskelman mukaan painotetun keskimääräisen hoitopäivän hinta 
laskee 2,22 prosenttia ja suoritteiden määrä nousee 3,85 prosenttia. 
Tästä johtuen Helsingin maksuosuus kasvaisi 1,54 prosenttia vuoteen 
2015 nähden.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei 
kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kuitenkin toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuvan hinnoittelumallin 
johdosta ei saa syntyä ennalta arvaamattomia hallitsemattomia 
muutoksia maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää 
tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2016 on 
reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan 
talousarvio kasvaa 1,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon nähden. 
Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste 
huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin 
supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 1,5 prosentin nousulla 
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katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja 
kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion 
laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu 
asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin 
tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2016 
talousarvioesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. jatkamalla palvelurakenteen 
keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja 
mahdollisimman kustannustehokkaasti."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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§ 767
Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2016-2018

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Utlåtande

Stadsstyrelsen beslutade ge följande utlåtande till Kårkulla 
samkommun om samkommunens ekonomiplan 2016–2018:

Utlåtandet till Kårkulla samkommun om ekonomiplanen 2016–2018 
baserar sig på ett förfarande angivet i samkommunens grundavtal 
(§ 15).

Kårkulla samkommun producerar största delen av tjänsterna avsedda 
för social- och hälsovårdsverkets svenskspråkiga klienter. Ungefär 160 
svenskspråkiga personer i Helsingfors har ett gällande 
specialomsorgsprogram. Av dem har ungefär 140 anlitat boende-, 
institutions- eller arbetsverksamhetsservice. Kårkullas boendeservice 
har omfattat cirka 50 personer, 27 av dem bosatta i Helsingfors och 
resten i andra kommuner som omfattas av Kårkulla samkommuns 
tjänster. Planen bygger på ekonomiplanen för 2015–2017 som justerats 
och uppdaterats i samråd med representanter för 
medlemskommunerna med de förändringar som man fått kännedom 
om under det innevarande året. Siffrorna i ekonomiplanen är 
riktgivande.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors inte planerar några stora 
förändringar i de tjänster som upphandlas hos Kårkulla samkommun.

Samkommunens styrelse beslutade 28.5.2015 att de kommunala 
betalningsandelarna får stiga med högst 0,9 procent jämfört med år 
2015. Volymökningen är inte beaktad i tillväxten. Samkommunens 
fullmäktige fastställer den slutliga budgeten i oktober 2015. Uppgifter 
om Helsingfors stads prestationer och utgifter för åren 2015 och 2016 
anges i en bilaga. Enligt kalkylen sjunker priset på en genomsnittlig 
vårddag med 2,22 procent medan antalet prestationer stiger med 3,85 
procent. Detta skulle innebära att Helsingfors betalningsandel ökar 
med 1,54 procent jämfört med år 2015. Den s.k. Stockholmsmodellen 
för bedömning av vårdbehovet infördes år 2015 vid prissättningen av 
tjänster och har redan använts i över ett år. Dess effekter är således 
små under den kommande ekonomiplaneperioden. 

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att den vårdbehovsbaserade 
prissättningsmodellen inte får medföra oväntade och okontrollerade 
förändringar i betalningsandelarna. Stadsstyrelsen förutsätter 
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dessutom att samkommunen tätt samarbetar med 
medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska utvecklingen 
och behoven att utvidga och förändra de olika serviceformerna. 
Stadsstyrelsen konstaterar vidare att det slutliga antalet vårddagar och 
de slutliga kostnaderna bestäms under förhandlingarna mellan social- 
och hälsovårdsverket och ledningen och sakkunniga vid Kårkulla 
samkommun inom ramen för de anslagsriktlinjer som Helsingfors stad 
dragit upp för social- och hälsovårdsverket för år 2016.

Budgetförslaget för år 2016 för Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsväsen minskar i realvärde. Budgetförslaget för momentet 
social- och hälsovårdstjänster ökar med 1,5 procent jämfört med 2015 
års budget. Enligt budgetmomentet täcker ökningen på 1,5 procent 
effekterna av löneuppgörelsen, stegringen i den allmänna 
kostnadsnivån och alla andra faktorer som höjer kostnadsnivån. 
Dessutom begränsas möjligheterna att höja priset på all köpt service av 
kravet i anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget om 
att den reella ökningen av driftsutgifterna ska motsvara ökningen i 
invånarantalet och prisindex för bastjänster, minskad med en årlig 
produktivitetsförbättring på 1 procent.

I det av social- och hälsovårdsnämnden godkända förslaget till budget 
för år 2016 framhålls det att produktivitetsmålet för social- och 
hälsovårdstjänsterna genomförs bl.a. genom fortsatt nedbantning av 
servicestrukturen och genom granskning av alternativa sätt att 
producera tjänster så kostnadseffektivt som möjligt.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Ritva Viljanen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2016 - 
2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
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Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun inbegär samkommunernas utlåtande om 
samkommunens förslag till ekonomiplan 2016–2018.

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande finns i ärendets 
beslutshistoria.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Ritva Viljanen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2016 - 
2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 240

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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”Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2016–2018 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) 
määriteltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 160 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 
140 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan 
asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 27 asuu 
Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 
Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma 
pohjautuu vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu 
ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnoittelussa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön niin 
sanottu Tukholman malli, joka aiheutti muutoksia kuntien 
maksuosuuksissa. Koska malli on ollut jo käytössä, tästä johtuvien 
vaikutusten taloussuunnitelmakautena tulisi olla vähäisiä. 

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2015 päätöksen mukaan kuntien 
maksuosuudet saavat kasvaa korkeintaan 0,9 prosenttia vuoteen 2015 
nähden. Kasvussa ei ole huomioitu volyymin nousua. Lopullisesti 
budjetista päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2015. Liitteessä 
on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuosina 2015 ja 
2016. Laskelman mukaan painotetun keskimääräisen hoitopäivän hinta 
laskee 2,22 prosenttia ja suoritteiden määrä nousee 3,85 prosenttia. 
Tästä johtuen Helsingin maksuosuus kasvaisi 1,54 prosenttia vuoteen 
2015 nähden.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei 
kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kuitenkin toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuvan hinnoittelumallin 
johdosta ei saa syntyä ennalta arvaamattomia hallitsemattomia 
muutoksia maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää 
tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2016 on 
reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan 
talousarvio kasvaa 1,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon nähden. 
Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste 
huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin 
supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 1,5 prosentin nousulla 
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katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja 
kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion 
laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu 
asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin 
tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2016 
talousarvioesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. jatkamalla palvelurakenteen 
keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja 
mahdollisimman kustannustehokkaasti."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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§ 768
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 18.8.2015
varhaiskasvatuslautakunta 18.8.2015

  

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
varhaiskasvatuslautakunnan kokousten päivämäärät muutetaan 
maaliskuulta elokuulle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 18.3.2015
varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 89 (114)
Kaupunginhallitus

Sj/1
24.08.2015

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

§ 769
Kaupungin liittyminen RFID-lab Finland ry:n jäseneksi

HEL 2015-006397 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti liittyä jäseneksi RFID-lab Finland ry:n 
jäseneksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkirjastoa 
huolehtimaan yhdistyksen jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja 
jäsenmaksujen suorittamisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 9.6.2015 esittänyt, että kaupunki 
liittyy RFID-lab Finland ry:n jäseneksi. Lautakunnan esityksen 
perusteluissa todetaan mm., että kyseessä on voittoa tavoittelematon 
yhdistys, joka edistää Suomessa toimivien yritysten tehokkuutta 
tunnistusteknologian avulla. Kaupunginkirjaston logistinen prosessi 
tulee jatkossa perustumaan RFID-tekniikkaan. Voidakseen hyödyntää 
uutta tekniikkaa kirjasto tarvitsee tietoa sen tarjoamista 
mahdollisuuksista. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen edullista koulutusta ja 
konsultointia. Yhdistyksen jäsenmaksu on 1 575 euroa vuodessa.   

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että jos 
hallintokunta on liittymässä johonkin järjestöön, on samassa 
yhteydessä pyrittävä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä 
kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. 
Kaupunginkirjasto on jäsenenä ainoastaan International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA) -järjestössä. Ehdotettu 
jäsenyys RFID-lab Finland ry:ssä on kaupunginkirjastolle siten vasta 
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toinen jäsenyys. Jäsenyys on kirjastotoimen kehittämisen kannalta 
perusteltu. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 09.06.2015 § 84

HEL 2015-006397 T 00 01 06

Esitys

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin liittämistä RFID-lab Finland ry:n jäseneksi. Samalla kulttuuri- 
ja kirjastolautakunta esitti, että Helsingin kaupunkia yhdistyksen 
kokouksissa edustaa virkansa puolesta kaupunginkirjaston sisältö- ja 
tukipalveluista vastaava kirjastotoimen apulaisjohtaja ja että 
kaupunginhallitus oikeuttaa hänet allekirjoittamaan mahdolliset 
asiakirjat. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kehottaa kaupunginkirjastoa varaamaan 
jäsenmaksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
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§ 770
Nuorisoasiainkeskuksen neljän osastopäällikön viran julistaminen 
uudelleen haettavaksi

HEL 2015-007948 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti julistaa uudelleen haettavaksi 
nuorisoasiainkeskuksen kolme nuorisotyön osastopäällikön virkaa sekä 
kehittämisosaston osastopäällikön viran, kaikki 1.1.2016 lukien, 
nuorisotoimen johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja 
kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä 5 602 euron 
kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta 
ryhtymään virkojen täyttämisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi nuorisotoimen uuden johtosäännön 
17.6.2015. Kaupunginhallitus kehotti tämän jälkeen, valtuuston 
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä, nuorisoasiainkeskusta 
julistamaan uuden johtosäännön mukaiset osastopäällikön virat 
haettavaksi uuden johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja 5 602 
euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Osastopäälliköiden viran hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 
ja Hufvudstadsbladetissa 2.8.2015. Viran hakuaika meni umpeen 
17.8.2015.  Helsingin Sanomissa julkaistussa hakuilmoituksessa olleet 
työavaimet olivat virheellisiä. Tätä virhettä yritettiin korjata julkaisemalla 
hakuilmoitus uudestaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
20.8.2015. 
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Nuorisotoimen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää 
osastopäällikköjen ottamisesta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 4 §:n 2 momentissa säädetään, että virkasuhteeseen ottava 
viranomainen voi perustellusta syystä  päättää hakuajan jatkamisesta, 
uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. 
Näin ollen kaupunginhallitus päättää osastopäällikköjen virkojen 
julistamisesta uudelleen haettavaksi. Helsingin Sanomissa julkaistussa 
hakuilmoituksessa ollut virhe oli sen laatuinen, että hakumenettely on 
käynnistettävä uudelleen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nuorisoasiainkeskus
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§ 771
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 20.8.2015
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 772
HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 
2016-2018

HEL 2015-007268 T 00 01 06

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista ja asia 
poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyynnön saate, 17.6.2015
2 Lausuntopyyntö 561-02020.200.2000-2015
3 Alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2016-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteinä 1 ja 3 olevat HSY:n 
alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018 ja sitä 
koskevan lausuntopyynnön, sekä todeta näiden johdosta 
lausuntonaan, että lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä 
investointiohjelmissa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän HSY:lle asettamat tulostavoitteet valtuustokaudelle 
2013 – 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että Helsingin kuntaosuus on 
alustavassa taloussuunnitelmassa 2,139 milj. euroa ja kasvaa 
taloussuunnitelmavuosina, kun taas kaupunginhallituksen 
hyväksymässä vuoden 2016 raamissa kuntaosuus on 2,085 milj. 
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euroa, johon HSYn talousarvio tulee sopeuttaa.  Kuntaosuuden ei tule 
reaalisesti kasvaa taloussuunnitelmakaudella.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus pyytää 
kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja 
taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016 - 2018.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2016-2018

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden 
loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. 
Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). 
Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n 
perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että 
edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n lausuntopyyntö ja sen saate ovat liitteinä 1 ja 2 ja alustava 
toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä 3.

PKS-koordinaatioryhmän asettamat tavoitteet valtuustokaudelle

Esittelijä toteaa, että PKS -koordinaatioryhmä hyväksyi 17.5.2013 
valtuustokaudelle 2013–2016 HSY:lle alla olevan mukaiset tavoitteet, 
jotka HSY:n tulee ottaa huomioon lopullisessa taloussuunnitelmassa ja 
investointiohjelmissaan:

Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta 
pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.

Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten 
hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä.

Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle 
tasolle.

Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon 
omavaraisuusaste kääntyy nousuun. 

Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014. 
Tästä päätetään vuosittain. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2015 97 (114)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
24.08.2015

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

Koordinaatioryhmä päätti edelleen 20.2.2015 toistaa nämä HSY:lle 
aiemmin hyväksytyt 2013 - 2016 tavoitteet, ja todeta, ettei 
peruspääomalle edellytetä maksettavan korvausta myöskään vuosina 
2015 ja 2016, todeten samalla, että tästä päätetään vuosittain.

Tavoitteiden toteutuminen alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa

Vesihuollon osalta alustavaan toiminta- ja 
taloussuunnitelmaehdotukseen on kirjattu strategiseksi päämääräksi 
tuottavuuden merkittävä ja mitattava parannus ja rahoituksen hallitun 
tasapainon  saavuttaminen niin, että myös investointimenot katetaan 
tulorahoituksella. 
TTS 2016-2018:n tavoitteeksi on vastaavasti asetettu se, että 
vesihuollon toimintakulut/asukas laskevat tuottavuuden paranemisen 
ansiosta. Vesitaksojen osalta tavoitteeksi on kirjattu niiden 
korottaminen reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen 
talousmallien mukaisesti, mikä vuoden 2016 talousarviossa tarkoittaa 
2,2 %:n reaalikorotusta + inflaatio .

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 
14.11.2014 hyväksymään vesihuollon investointistrategiaan sekä 
investointiohjelmaan 2015 - 2024 ja jätehuollon investointiohjelmaan 
2015 - 2024. 

Taloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelmakaudelle siirtyneet 
investoinnit sekä yhtymäkokouksen 19.12.2014 hyväksymän 
Blominmäen jätevedenpuhdistamon päivitetyn hankesuunnitelman 
mukainen kustannusten nousu. Lisäksi TTS:ssä on huomioitu 
29.5.2015 hyväksytty uusi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
yleissuunnitelma. Vuosina 2014 - 2018 keskimääräinen investointitaso 
on 158,5 miljoonaa euroa vuodessa. 

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja 
lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina 
joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 308 
miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja 
lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 108 miljoonalla. 
Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä 
suunnitelmakauden lopulla on noin 451 miljoonaa euroa. 

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on 
ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua lainaa vuoden 2014 lopussa 
221,1 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2014 investoinnit toteutuvat 
talousarviossa esitetyn suuruisina.
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Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja 
lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina 
joudutaan nostamaan uutta lainaa yhteensä noin 250 miljoonaa euroa 
riippuen toteutuvasta investointitasosta.

Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 84 miljoonalla. 
Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä 
suunnitelmakauden lopulla on noin 387 miljoonaa euroa.

HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan 
ollen vuoden 2017 lopussa 22,5 %, kun viimeisimmässä 
tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 24,6 %. Jätehuollon 
omavaraisuusaste alkaa kuitenkin hiljalleen nousta vuodesta 2016 
alkaen investointien pienetessä.

Lopuksi

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus perustuu HSY:n strategia 
2020:een ja erillisiin vuosille 2015 - 2024 laadittuihin HSY:n vesihuollon 
ja jätehuollon investointistrategioihin ja -ohjelmiin. Toiminta- ja 
taloussuunnitelmaehdotus on otettu huomioon kaupungin talousarvion 
laadinnassa. Ehdotus poikkeaa siitä kuitenkin niin, että Helsingin 
kuntaosuus on alustavassa taloussuunnitelmassa 2,139 milj. euroa ja 
kasvaa taloussuunnitelmavuosina, kun taas kaupunginhallituksen 
hyväksymässä vuoden 2016 raamissa kuntaosuus on 2,085 milj. 
euroa, johon HSYn talousarvio tulee sopeuttaa.  Kuntaosuus ei voi 
reaalisesti kasvaa taloussuunnitelmakaudella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyynnön saate, 17.6.2015
2 Lausuntopyyntö 561-02020.200.2000-2015
3 Alustava toiminta- ja taloussuunitelmaehdotus 2016-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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HSY
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 773
Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture-local-jäsenyys 
Helsingin 3D-tietomallityöhön

HEL 2015-008884 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki liittyy Open Geospatial 
Consortiumin GovFuture-jäseneksi toistaiseksi, ja oikeuttaa 
tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuon allekirjoittamaan 
liitteenä 1 olevan jäsenhakemuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Jarmo Suomisto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37095

jarmo.suomisto(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 OGC_Helsinki Membership Agreement

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

3D-tietomallihanke

3D-tietomallihanke on kaupunginjohtajan 11.6.2014 asettama 
määräaikainen hanke, jonka toimikausi päättyy 31.12.2016. Hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäki. 

Hankkeen tehtävänä on toteuttaa Helsingin 3D-tietomalli sekä 
hyödyntää mallia pilottiprojekteissa. Hanke toteutetaan 
kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston sekä 
hallintokuntien yhteistyönä kaupunkiyhteisenä ICT-kehityshankkeena.

Yhteisö, johon ehdotetaan liityttäväksi
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Open Geospatial Consortium (OGC) on kansainvälinen yhteenliittymä, 
johon kuuluu 518 yritystä, valtion virastoa, kaupunkia sekä yliopistoa ja 
tutkimuslaitosta. OGC kehittää ja ylläpitää avoimia kansainvälisiä 
standardeja. OGC:n standardit tukevat yhteentoimivia ratkaisuja, jotka 
mahdollistavat maantieteellisesti yhtenäiset tietoverkot, langattomat 
sijaintiin perustuvat palvelut sekä valtavirran tietotekniikkaratkaisut. 
Standardien myötävaikutuksella teknologian kehittäjät voivat luoda 
kehittyneitä paikkatiedon palveluja sekä vaativia sovelluksia 
maailmanlaajuiseen käyttöön.

3D-tietomallien merkitys

3D-tietomallien teknologian arvioidaan muovaavan kaupunkien 
tulevaisuutta entistä enemmän erityisesti monialaisen suunnittelutyön 
näkökulmasta. 3D-tietomallit mahdollistavat uudenlaisen kaupungin 
toimintojen sekä sen suunnittelun ja rakentamisen hallinnan. Mallien 
avulla voidaan luoda monipuolisia kaupunkitasoisia analyysejä ja 
simulaatioita esim. energiankulutuksesta, ympäristön ominaisuuksista 
sekä kaupunkisuunnittelusta.

Kaupungin 3D-tietomalli on paljon enemmän kuin kolmiulotteinen kuva. 
Geometria ja graafinen ulkoasu ovat vain kaksi näkökulmaa 
kohteeseen. Tietomallin keskeinen ominaisuus on semantiikka, jossa 
mallin kohteet sisältävät myös muuta tietoa itsestään. Semanttisten 
mallien käyttökelpoisuus monilla eri toimialoilla tekee niiden 
laadinnasta ja ylläpidosta myös taloudellisesti perusteltua.

3D-mallien käyttöalueita ovat mm. kokonaisvaltainen energiankäytön 
suunnittelu, melulaskenta ja ilmansaaste-ennusteet, 
varjostustarkastelut ja valaistuksen suunnittelu sekä näkyvyysanalyysit 
myös aikaulottuvuudella lisättynä. Malleja hyödynnetään myös 
tulvakartoituksiin ja -simulaatioihin sekä suojatoimenpiteiden 
suunnitteluun.

Perustelut jäsenyydelle

CityGML on OGC:n ylläpitämä avoin tietomalli virtuaalisten 3D-
kaupunkimallien ylläpitoon ja tiedonsiirtoon. Helsingin 3D-tietomalli 
toteutetaan CityGML-tietomallin avulla. 

Koska kyseessä on avoin kansainvälinen standardi, ei CityGML-käyttö 
aiheuta kaupungille mitään hankinta- tai ylläpitokuluja. OGC:n jäsenyys 
mahdollistaa osallistumisen käyttäjäyhteisön keskustelu- ja 
tukifoorumeille sekä pääsyn alan dokumenttikirjastoihin. 

Kaupunki tulee tulevaisuudessa käyttämään yhä enemmän avoimen 
lähdekoodin sovelluksia toiminnassaan. Näihin ei liity pääsääntöisesti 
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hankintaa tai ylläpitoa, joka kuten tässäkin tapauksessa, korvautuu 
ylläpito-organisaation jäsenyydellä. Kaupungilla ei ole muita vastaavia 
jäsenyyksiä, jotka nyt esitetty jäsenyys korvaisi. OGC:n GovFuture-
local jäsenyyden kustannus Helsingille on nyt voimassa olevan 
hinnaston mukaan 200 USD (noin 182 euro) vuodessa.

Jäsenhakemuslomake on liitteenä 1.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Jarmo Suomisto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37095

jarmo.suomisto(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 OGC_Helsinki Membership Agreement

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tietotekniikka- ja viestintäosasto
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§ 774
Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen 
(nro 12354, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen 
alue)

HEL 2015-006827 T 10 03 05

Esitys

Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan (Vallila) 
kortteleiden nro 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä 
korttelin nro 694 tonttien nro 21, 24, 25 ja korttelin nro 697 tontin nro 1 
(piirustus nro 12354, päivätty 18.8.2015) rakennuskieltoaikaa 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla kahdella 
vuodella 1.9.2017 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12354/18.8.2015

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 1.9.2015 saakka 22. 
kaupunginosan (Vallila) kortteleissa 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 
703 ja 707 sekä korttelin 694 tonteilla 21, 24, 25 ja korttelin 697 tontilla 
1. Aluetta rajaavat Sturenkatu, Teollisuuskatu, Kumpulantie, 
Mäkelänkatu, Elimäenkatu, Mäntsäläntie, Nilsiänkatu, Lemunkuja, 
Nokianpuisto ja Nokiankuja.

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 1.9.1999 muuttaa 22. kaupunginosan 
(Vallila) asemakaavaa. Rakennuskieltoa on pidennetty kaksi vuotta 
kerrallaan, viimeksi kaupunginhallituksen 24.6.2013 tekemällä 
päätöksellä 1.9.2015 saakka. 

Vallilan teollisuusalue on monipuolinen työpaikka-alue, jonka 
rakennuksista osa on edelleen perinteisessä teollisuuskäytössä. 
Alueelle on sijoittunut myös taiteilijayhteisöjä, graafista teollisuutta, 
varastomyyntiä, vartiointiyrityksen toimintoja, koulutustiloja, työpajoja ja 
toimistotiloja. Alueella on yksi rakentamaton tontti. Alueen vanhin 
rakennus on vuodelta 1927. Huomattava osa rakennuksista on 
valmistunut 1930-luvulla sekä 1990-luvulla. Vallilan teollisuusalueen 
suojelutavoiteselvityksessä (kaupunginmuseo, 2000) esitetään useita 
tehdasrakennuksia suojeltavaksi. 

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty työpaikka-alueeksi, jota 
kehitetään tuotannon, varastoinnin, palvelu- ja toimistokäyttöön. Lisäksi 
alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntateknisen 
huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Yksi tontti (697/1) on 
yleiskaavassa merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, jota kehitetään 
asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä ympäristöhaittoja 
aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen 
yhdyskuntateknisenhuollon ja liikenteen käyttöön. 

Asemakaava

Lähes koko Vallilan teollisuusalueen kattava asemakaava (nro 8529) 
on vahvistettu 23.1.1984. Tontteja 693/22 ja 24 koskeva asemakaava 
(nro 8978) on vahvistettu 24.5.1985 ja tonttia 691/19 koskeva 
asemakaava (nro 9982) on vahvistettu 24.5.1995. Teollisuus- ja 
varastotonttien rakennusoikeus on e = 2,3–3,8, jonka lisäksi on sallittu 
maanalaista kerrosalaa e = 0,5 tehokkuudella. Tontin rakennetusta 
kerrosalasta saa käyttää tontilla tapahtuvalle toiminnalle 
välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin enintään 35 % ja tontilla 
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tapahtuvaan toimintaan liittyviä tutkimus- ja opetustiloja saa tontin 
rakennetusta kerrosalasta olla enintään 10 % edellä mainittujen 
toimistotilojen lisäksi. 

Suunnittelutilanne

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 23.11.2000 Vallilan 
teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolisen alueen 
suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan tontit muutetaan 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), liike- ja myymäläkerrosala 
ja rakennusoikeudet säilytetään ennallaan ja suojelumääräykset 
ajanmukaistetaan. Vanhan rakennuksen suojelun yhteydessä voidaan 
tontin rakennusoikeutta tarkistaa. Autopaikkanormi on vähintään 1 
ap/280 k-m2 ja enintään 1 ap/120 k-m2 tonttikohtaisilla paikoilla, 
keskitetyssä paikoituksessa (pysäköintiluola) enintään 1 ap/170 k-m2. 

Alueen tonteille on tehty yritysten hankkeiden edellyttämiä 
asemakaavoja ja maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaava. 
Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia on voitu tarvittaessa 
toteuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti. Alueen kaavoitustyö on kaupunkisuunnitteluviraston 
toimintasuunnitelmassa 2016–2017. 

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella. 

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut 
rakennuskieltoalueesta 18.8.2015 päivätyn piirustuksen nro 12354 
(liitteenä).

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12354/18.8.2015

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 213

HEL 2015-006827 T 10 03 05

Ksv 2803_6, karttalehdet G4, H4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että 22. kaupunginosan (Vallila) alueella olevaa rakennuskieltoa 
pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
1.9.2017 saakka (piirustus nro 12354, päivätty 18.8.2015).

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Muutan esitystä siten, että esittelijän perusteluista 
poistetaan kappaleesta (9) sanat: "rakennusvalvonnan yhteistyössä 
kaavoittajan kanssa myöntämillä luvilla".

Kappale kuuluu poiston jälkeen seuraavasti:
Alueen tonteille on tehty yritysten hankkeiden edellyttämiä
asemakaavoja ja maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaava.
Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia on voitu tarvittaessa
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toteuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien
periaatteiden mukaisesti. Alueen kaavoitustyö on
kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmassa 2016–2017.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
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§ 775
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunkisuunnittelulautakunta 18.8.2015
rakennuslautakunta 18.8.2015
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 17.8.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 764, 765, 766, 
767, 768, 770, 771, 772 ja 775 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 761, 763 ja 773 §: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.

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.
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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)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (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

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 774 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
päivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

767 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen Laura Rissanen

Osku Pajamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 01.09.2015.


