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Kokousaika 31.10.2016 16:00 - 17:19

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Koskinen, Kauko varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
saapui 16:11, poissa: 938 - 942 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
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Teppo, Tiina johtava asiantuntija
poistui 16:31, poissa: 946 - 959 §:t

Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
938 - 959 §:t

Esittelijät

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
938 - 943 ja 946 - 954 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
944, 956 ja 957 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
945, 958 ja 959 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
955 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
938 - 959 §:t
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§ Asia

938 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

939 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

940 Kj/1 V 16.11.2016, Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen

941 Kj/2 V 16.11.2016, Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

942 Kj/3 V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja talous-
suunnitelma vuosiksi 2017 - 2019

943 Kj/4 V 16.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

944 Kaj/1 V 16.11.2016, Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 12355, 
Kamppi tontti 63/1)

945 Stj/1 V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honka-
salon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeis-
tuksesta

946 Kj/3 Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

947 Kj/4 Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi vuoden 2017 kiinteistö-
veroprosentin valmistelun yhteydessä selvitettävästä mahdollisuudes-
ta nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa asuntotuotannon 
vauhdittamiseksi

948 Kj/5 Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

949 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

950 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

951 Ryj/1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunni-
telmasta 2017-2020

952 Ryj/2 Helsingin kaupungin liittyminen World Urban Parks järjestön jäseneksi

953 Ryj/3 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

954 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

955 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

956 Kaj/1 Maankäyttösopimus Valion Eläkekassan kanssa asemakaavan muuto-
sehdotukseen liittyen (asemakaava nro 12355, tontti 4/63/1)
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957 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

958 Stj/1 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä 
kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa

959 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 938
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Osku 
Pajamäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran 
ja Silvia Modigin. 

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 939
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 940
V 16.11.2016, Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2016-011529 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 
18,5 %.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Verotuloja vuonna 2016 arvioidaan vuoden toisen toteutumisennusteen 
mukaan kertyvän Helsingille yhteensä 3 153 milj. euroa eli kokonaisve-
rotulojen arvioidaan toteutuvan 90 milj. euroa talousarviota korkeampi-
na. Vuoteen 2015 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 2,8 % 
enemmän.

Kunnallisveron kertymäksi vuonna 2016 arvioidaan ennusteessa 2 555 
milj. euroa eli 20 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2015 to-
teumaan nähden 3,0 % enemmän. 
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Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan ennusteessa 380 milj. euroa eli 72 
milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2015 toteumaan nähden 
2,0 % enemmän. Yhteisöveron nousu johtuu Helsingin kuntakohtaisen 
jako-osuuden noususta, joka on varmistunut vasta vuoden 2016 talous-
arvion päättämisen jälkeen. 

Vuoden 2016 kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 218 milj. euroa eli 2 
milj. euroa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2017 talousarviossa verotulojen kokonaiskertymäksi on arvioi-
tu 3 133 milj. euroa, joka on -0,6 % vuoden 2016 ennustetta vähem-
män.

Kunnallisveron tuotoksi on talousarviossa 2017 arvioitu 2 495,0 milj. 
euroa 18,5 %:n verokannalla. Tämä on -2,3 % vuoden toisessa toteutu-
misennusteessa arvioitua vuoden 2016 tuloverokertymää vähemmän. 
Helsingin kunnan tuloveron tuottoarvio perustuu valtion ja kuntaliiton 
arvioihin kuntien yhteenlasketusta tuloveron tuoton kasvusta sekä kau-
pungin vuonna 2016 saamiin verotilityksiin.

Vuoden 2017 kunnallisverotuloennusteen vähenemä johtuu seuraavis-
ta tekijöistä. Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta 515 milj. 
eurolla kilpailukykysopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennuk-
set alentavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sopimuksessa sovi-
tut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti. Kilpailukykysopi-
muksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muu-
toksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnal-
lisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja 
työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kun-
nallisveron tuottoa valtakunnallisesti yhteensä 120 milj. eurolla. Päivä-
rahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa 
lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta 
tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta 
vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 milj. eurolla vuonna 2017. 
Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän 
valtakunnallisesti vuonna 2017 noin 330 milj. euroa pienemmiksi.

Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkka-
summan kasvusta, joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvis-
tä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin loma-
rahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. 
Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa 
vuonna 2017 vajaalla 130 milj. eurolla.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä 
kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä 
kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia 
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menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteute-
taan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimisvähennystä. Eläkeläisten 
osalta veronkevennys toteutetaan eläketulovähennysten kautta. Näiden 
veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron 
tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. Tältä osin veromenetykset 
kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä. Tämän lisäksi ennustees-
sa sekä tulevassa valtionosuuksien kompensaatiolaskelmassa huo-
mioidaan ns. ATI-tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähen-
nyksen voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen se-
kä kotitalousvähennyksen korotus.   

Helsingin yhteisöveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj. eu-
roa. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 26,70 
prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 23,14 prosenttia. Vuoden 2017 
kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 
2015 verotus on valmistunut, mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-
osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan. Helsingin kunta-
kohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnalli-
sesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmän jako-osuuteen. Vuonna 2015 
kuntaryhmän jako-osuus oli 36,87 prosenttia kun sen vuonna 2017 en-
nakoidaan olevan 30,34 prosenttia.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 248 milj. euroa. Vuo-
den 2016 tilitysarvio on 218 milj. euroa. Kiinteistöverotuoton arvion 
nousu on seurausta valtion tekemistä muutoksista yleisen kiinteistöve-
ron sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajoissa. Ylei-
sen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee nykyisestä 0,80 prosentista 
0,93 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin 
alaraja 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 941
V 16.11.2016, Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2016-011530 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2017 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93 

- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan-
valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti sekä muiden asuinraken-
nusten veroprosentti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 
laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta mukaisesti). Kunta voi halutes-
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saan vahvistaa erillisen veroprosentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille 
yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspai-
kalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin seutu) on 
KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle rakennuspai-
kalle erillinen veroprosentti.

Hallituksen esitys 174/2016 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on 
annettu eduskunnalle 6.10.2016. Esitys on ollut eduskunnan valiokun-
takäsittelyssä lokakuun lopulla.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syksyllä 2015 hyväksyttyä kiin-
teistöverolakia. Lakia muutettaisiin siten, että yleisen kiinteistöveropro-
sentin vuonna 2017 sovellettavaa alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 
0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vuonna 
2017 sovellettavaa alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi 
kunnan tulee vuodesta 2017 eteenpäin vahvistaa myös muiden kuin 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädet-
täisiin 0,93—1,80 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiin-
teistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 1,00—4,00 prosentista 2,00—
6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamatto-
malle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin olisi oltava vähin-
tään 3,00 prosenttiyksikköä niiden soveltamaa yleistä kiinteistöveropro-
senttia korkeampi.

Vuonna 2016 sovellettavan lainsäädännön mukaan yleinen kiinteistö-
veroprosentti on vuonna 2016 vähintään 0,80 ja enintään 1,55 sekä va-
kituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on vuonna 
2016 vähintään 0,37 ja enintään 0,80.

Syksyllä 2015 hyväksytyn lakimuutoksen mukaan vuodelle 2017 koro-
tettiin yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväliä 0,80—1,55 prosentis-
ta 0,86—1,80 prosenttiin sekä vakituisten asuinrakennusten veropro-
senttia 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.

Muilta osin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien esitetään hallituksen 
esityksessä pysyvän vuonna 2017 samoina kuin vuonna 2016.

Näin ollen vuoden 2017 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien ra-
jat ovat hallituksen esityksen mukaan seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–1,80 
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- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, KiintVL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 6,00 prosenttia 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35 

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93–3,10 

Vuonna 2016 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,80 

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30 

- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

Vuonna 2017 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä korotetta-
vaksi edellä mainituille lain sallimille alarajoille (hallituksen esityksen 
174/2016 mukaiset alarajat) yleisen kiinteistöveroprosentin, vakituisten 
asuinrakennusten veroprosentin, muiden asuinrakennusten veropro-
sentin sekä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin osalta.

Kaupungin vuoden 2017 talousarviossa on kiinteistöveron tuotoksi ar-
vioitu 248 milj. euroa. Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj. euroa. Vero-
kertymäarvion nousu johtuu kokonaisuudessaan veroprosenttien koro-
tuksista uusille alarajoille.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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§ 942
V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja ta-
loussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lasse 
Männistön ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuo-
deksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 
- 2019.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuun-
nitelma vuosiksi 2017 - 2019 on liitteessä 1. Vastaukset talousarvion 
yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin on 
liitteessä 2.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
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Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 867

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 31.10.2016 asti.

Käsittely

10.10.2016 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Ari Hietamäki. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
31.10.2016 asti Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 943
V 16.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016 
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosään-
nön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:

 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa 

 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hal-
lintosäännön voimaantuloa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännös-
sä mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeen-
panoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosään-
nön voimaantuloa.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toi-
mialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon 
liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohta-
jien virkasuhteen alkamista.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että jatkovalmistelussa selvitetään

 erikseen tarve tekniselle neuvottelukunnalle, jonka tehtäviin kuului-
sivat mahdollisesti myös rakennetun ympäristön energiakysymykset 
ja esteettömyyskysymykset sekä

 tarve nimistötoimikunnan työn jatkumiselle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että valtuuston käsittelypäiväksi esite-
tään 16.11.2016.
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Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Lisätään uudeksi päätöskohdaksi:

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve tekniselle neuvottelukun-
nalle, jonka tehtäviin kuuluisivat mahdollisesti myös rakennetun ympä-
ristön energiakysymykset ja esteettömyyskysymykset.

Kannattaja: Laura Kolbe

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Lisätään uudeksi päätöskohdaksi:

Selvitetään jatkovalmistelussa tarve nimistötoimikunnan työn jatkumi-
selle.

Kannattaja: Laura Kolbe

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Lisätään uudeksi päätöskohdaksi:

Hallintosääntöön lisätään toimialalautakuntien tehtäviin maininta, että 
ne voivat perustaa tarpeellisiksi katsomiaan neuvottelukuntia, joihin 
kutsutaan julkishallinnon viranhaltijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kannattaja: Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pilvi Torstin teknistä neuvot-
telukuntaa ja nimistötoimikuntaa koskevat vastaehdotukset.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin toimialalautakuntien tehtäviä koskevan vas-
taehdotuksen mukaan muutettuna
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Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, 
Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Laura Kolbe, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja Pilvi 
Torstin kahden vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §, LSM, 2.11.2016

kaupunginvaltuuston esityksen perusteluihin on hallintolain 51 §:n mu-
kaisesti tehty merkitykseltään vähäisiä kirjoitusvirheiden korjauksia.

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §, LSM, 10.11.2016

Pöytäkirjan liitteisiin 1 ja 2 on korjattu 29 luvun 18 ja 27 §:ssä esiintyvät 
virheelliset hallintosäännön sisäiset viittaukset. Edellä mainittuihin liittei-
siin on tehty myös muita merkitykseltään vähäisiä kirjoitusvirheiden kor-
jauksia.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö näkyvin muutoksin
3 Osallisuusmallin vuorovaikutusraportti
4 Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli muistio
5 Toimi- ja neuvottelukuntien nykytila
6 Toimi- ja neuvottelukuntien muutokset (31.10.2016 Khn muutoksin)
7 Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön tarkastustointa koskevista 
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kohdista (Talk 19.10.2016, § 84)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016 
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosään-
nön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:

 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa 

 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hal-
lintosäännön voimaantuloa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännös-
sä mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeen-
panoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosään-
nön voimaantuloa.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toi-
mialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon 
liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohta-
jien virkasuhteen alkamista.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy, että 
kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan.

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, 
joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuus-
ton työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien joh-
tosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja lii-
kelaitokset), nykyinen hallintosääntö ja taloussääntö.
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Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 tehnyt periaatepäätöksen johtamis-
järjestelmän uudistamisesta. Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016 päättä-
nyt uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien 
ja hyväksynyt Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestel-
mää koskevat osat.

Nyt päätettäväksi esitetään hallintosääntö kokonaisuudessaan. Hallin-
tosääntö sisältää uudet nyt päätettävät hallintosäännön osat IV-XI, ke-
säkuun päätöksessä auki jääneet kohdat osista II ja III sekä syksyn 
2016 valmistelussa havaittuja muutoksia kesäkuussa päätettyihin hal-
lintosäännön osiin.

Lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien koko-
naisuudesta.

Esittelijän perustelut

Päätettäväksi esitetään Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 al-
kaen kokonaisuudessaan.

Kaupunginjohtaja teki 10.10.2016 kaupunginhallituksen johtamisen 
jaostolle esityksen hallintosäännön hyväksymiseksi. 

Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016 esityksestä kaupunginhallitukselle. 
Tätä esitystä ja sen perusteluja on muutettu johtamisen jaoston päätök-
sen mukaiseksi seuraavasti.

Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016, että

 lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan tehtävät 
asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa nii-
den toteutumista ja antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbud-
jetista ja toimintasuunnitelmasta

 Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosäännön 
puitteissa.

Tavoitteiden asettaminen osaltaan ja lausunnon antaminen tulosbudje-
tista ja toimintasuunnitelmasta on lisätty liitteenä olevaan hallintosään-
töön (liite 1) ja muutosversioon (liite 2) jaostojen tehtäviksi 1 ja 2. Lisäk-
si esittelijän perusteluihin on tehty tarvittavat muutokset. Lautakunnan 
delegointimahdollisuus ei edellytä muutoksia hallintosääntöön.

Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016 lisäksi, että

 Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoi-
daan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtävistä ai-
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nakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä 
yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta.

 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunkiku-
vaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu ja pää-
töksentekoprosessi

 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyy-
sasioiden neuvottelukunnalle

 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historiatoimi-
kunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle

Päätökset eivät edellytä muutosta hallintosääntöön ja ovat jatkovalmis-
teluun liittyviä linjauksia. Ruotsinkielisistä palveluista on esittelijän pe-
rusteluihin lisätty kaupunginhallituksen jatkovalmistelukehotus. Neuvot-
telu- ja toimikuntia koskevien päätösten sisältö on lisätty esityksen liit-
teeseen 6 toimikuntien- ja neuvottelukuntien muutokset sekä lisätty 
maininta toimikuntia ja neuvottelukuntia käsittelevään kohtaan esitteli-
jän perusteluihin. Lisäksi kaupunginhallituksen kehotusta on täydennet-
ty.

Lisäksi hallintosääntöön on tehty joukko kirjoitusvirheiden tarkistuksia 
ja muita teknisiä tarkistuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uudistaa Helsingin kaupungin joh-
tamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi Helsingin kaupungin hal-
lintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Nyt päätettäväksi esitetään hallintosääntö kokonaisuudessaan. Hallin-
tosääntö sisältää uudet nyt päätettävät hallintosäännön osat IV-XI, ke-
säkuun päätöksessä auki jääneet kohdat osista II ja III sekä syksyn 
2016 valmistelussa havaittuja muutoksia kesäkuussa päätettyihin hal-
lintosäännön osiin.

Seuraavassa on kuvattu em. kolmen osuuden kokonaisuudet yleisellä 
tasolla. Tarkemmin uudet päätettävät kohdat, täydennykset ja muutok-
set on esitetty yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Esitys hallintosäännöksi on valtuuston periaatepäätöksen 16.3.2016 
mukainen.

Tarkastuslautakunta on 19.10.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön hallinnon 
ja talouden tarkastuksen järjestämistä koskevat määräykset ja merkin-
nyt tiedoksi määräyksiä koskevat tarkastuslautakunnan perustelut. Tar-
kastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmistella 
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kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön 
määräyksiksi.

Tarkastuslautakunnan esitys on sisällytetty esitettävään hallintosään-
töön kokonaisuuteen soveltuviin kohtiin. Tarkastuslautakunnan esityk-
sen tekstisisältöön ei ole puututtu lukuun ottamatta kohtia, jota on jäl-
jempänä eritelty kohdassa hallinnon ja talouden tarkastusta koskeva 
tarkastuslautakunnan osuus.

Tarkastuslautakunnan perustelut käyvät ilmi liitteestä 7.

Uusi hallintosääntö on esityslistan liitteenä 1.

Liitteessä 2 on esitetty kaikki tehdyt muutokset ja lisäykset valtuuston 
22.6.2016 päättämään hallintosääntöön verrattuna.

Päätettäväksi esitettävät hallintosäännön uudet osuudet

Uusia nyt päätettäviä hallintosäännön osuuksia ovat osien IV-XI luvut 
20–34. Osat koskevat taloutta ja valvontaa, henkilöstöä, hallintoa, osal-
listumista ja viestintää, kokousmenettelyä, valtuustoa, luottamushenki-
löiden taloudellisten etuuksien perusteita ja muita määräyksiä.

Nämä uuden hallintosäännön osat perustuvat nykyisistä johtosäännöis-
tä mm. hallintosääntöön ja taloussääntöön. Näihin sisältyviä määräyk-
siä on pääosin siirretty uuteen hallintosääntöön.

Kesäkuun hallintosääntöpäätöksessä auki jääneet osien II ja III osuudet

Kesäkuussa hyväksytyn hallintosäännön osuuden keskeinen sisältö oli 
II osa Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen, jossa määritel-
tiin toimielimet, pormestarit ja apulaispormestarit, keskushallinto, tar-
kastusvirasto ja toimialat, johtavat viranhaltijat ja kaupunkikonserni. Li-
säksi kesäkuussa hyväksyttiin pääosa III osasta toimielinten, luotta-
mushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta.

Kesäkuussa aukijääneet osuudet olivat:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla lukio- ja ammatillisen koulu-
tuksen palvelukokonaisuuden nimi ja johtavan virnahaltijan nimike

 Kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkiympäristölautakunnan eri-
tyinen toimivalta, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston tehtävät ja toimivalta sekä kaupunkiympä-
ristölautakunnan jaostojen esittelijät

 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston tehtävät sekä 
kulttuuripalvelukokonaisuuden tehtävät ja erityinen toimivalta kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla
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 neljän toimialan johtavien viranhaltijoiden erityinen toimivalta
 III osa 19 luku Päätöksentekoa ja toimivallan jakoa koskevat mää-

räykset 2§, 4§ ja 5§. 

Johtamisjärjestelmän kokonaisuus, toimielinten kokonaisuus ja toimia-
larakenteen ratkaisut kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 hallintosään-
nössä. Aukijääneet osuudet ovat pääsääntöisesti toimialakohtaista joh-
tamisjärjestelmän yksityiskohtaisempien osien tarkentamista.

Muutokset 22.6.2016 hyväksyttyyn hallintosääntöön

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymiin osiin on tehty valtuuston 
päätöksen jälkeen tehdyssä valmistelussa esiin tulleita muutoksia. 
Näistä pääosa on teknisiä tarkistuksia ja kirjoitusasun korjauksia.

Sisällölliset muutokset jo päätettyihin osiin ovat syksyn valmistelussa 
tarkennettuja toimivaltoihin liittyviä tarkennuksia. Näistä merkittävimmät 
sisällölliset muutokset kesäkuussa hyväksyttyyn hallintosääntöön on 
selostettu toimialakohtaisissa yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskeva tarkastuslautakunnan osuus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmis-
tella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi.

Hallintosäännön osaan IV sisältyy luku hallinnon ja talouden tarkastus, 
johon tarkastuslautakunta esittää ehdotukset tarvittavista määräyksistä.

Tarkastuslautakunta on 19.10.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön hallinnon 
ja talouden tarkastuksen järjestämistä koskevat määräykset ja merkin-
nyt tiedoksi määräyksiä koskevat tarkastuslautakunnan perustelut.

Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti on lisätty ja muutettu teks-
timuotoiluja muuttamatta hallintosääntöön tarkastuslautakunnan esittä-
mät kohdat:

 8 luku 1 § 1 momenttiin 11 lisätty, että kaupunginhallitus ei päätä 
tarkastusjohtajan palkasta

 poistettu tarkastusjohtajan virkasuhteeseen liittyvä kansliapäällikön 
ja henkilöstöjohtajan toimivalta (12 luku 1 § 1 momentti 11 kohta ja 
3 § 1 momentti 3 kohta).

 tarkastuslautakunnan tehtäviin 13 luku 1 §:
o lisätty 2 momentti kohdat 2-5 talouden ja toiminnan tehtä-

vistä, tilinpäätöksestä, poistoista ja sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan kuvauksesta.
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o poistettu 4 momentti kohta 2 poistettu maininta työohjel-
masta

o lisätty 4 momentin 7 ja 8 kohdat tarkastusjohtajan virka-
suhteen asioista

 lisätty tarkastusjohtajan toimivaltaan 13 luku 2 § henkilöstöasioita, 
talousasioita ja varautumista koskevat toimivaltamääräykset

 lisätty 19 luku 3 § tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan otto-
oikeutta koskeva määräys.

 lisätty 20 luku 7 § tarkastusviraston toimiminen hankintayksikkönä 
ja 9 § tilintarkastuspalvelujen hankinta.

 lisätty 21 luku hallinnon ja talouden tarkastus 1-3§ 
 lisätty 22 luku 4 § maininta tarkastusjohtajasta
 lisätty 23 luku 1 § arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön kelpoisuus 

vaatimuksista
 lisätty 29 luku 7 § tarkastuslautakunnan kokouksen läsnäolo- ja pu-

heoikeudesta

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakun-
taa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan 
hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä 
perustellusta syystä.

Tarkastusjohtajan palkasta päättäminen oli 22.6.2016 hallintosääntö-
päätöksessä määrätty kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Tarkastuslautakunta esittää, että tarkastuslautakunta ”päättää tarkas-
tusjohtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan 
harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta ellei se 
ole antanut päättämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle.”

Palkasta päättämisen siirtyessä tarkastuslautakunnan toimivaltaan on 
kuitenkin perusteltua, että tarkastusjohtajan palkkauksessa noudate-
taan kaupungin yleisiä palkanmääräytymisperiaatteita. Palkkausta kos-
keva toimivalta ei myöskään hallintosäännön muissa kohdissa ole siir-
rettävissä. Näillä perusteilla hallintosäännön yhteensovittamisen vuoksi 
esitys on lisätty tarkastuslautakunnan toimivaltaan hallintosääntöön 13 
luku 1 § 4 momentin 6 kohta muotoon ”päättää tarkastusjohtajan pal-
kasta kaupungin yleisten palkanmääräytymisperusteiden mukaisesti 
sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemi-
sesta”.

Edellisen lisäksi tarkastuslautakunnan esityksen sisältöön ei ole puutut-
tu lukuun ottamatta seuraavia kohtia, jotka on kaupungin hallinnollisen 
yhdenmukaisuuden ja hallintosäännön yhteensovittamisen perusteella 
jätetty lisäämättä hallintosääntöön.
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Kaupunginhallituksen toimivaltaan III osaan 8 luku 1 § 1 momenttiin ei 
ole lisätty poissulkevaa lisämainintaa, että kaupunginhallitus ei aseta 
tavoitteita tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnalla on kuntalain 
mukainen asema kunnanhallinnossa, jonka puitteissa kaupunginhalli-
tuksen on toimittava.

Hallinnollisen yhdenmukaisuuden perusteella ei ole lisätty 13 lukuun 1 
§ 4 virkojen perustamista koskeva kohtaa 7. Kaupunginhallitus perus-
taa kaikki virat.

13 luvun 1 §:n 4 momentin 8 kohdan lisäystä tarkastuslautakunta päät-
tää tarkastusvirastossa olevan viran haettavaksi julistamisesta ei ole li-
sätty. Viran haettavaksi julistamisesta ei tarvita erillistä hallintosääntö-
määräystä, päätösvalta kuuluu virkaan ottavalle viranomaiselle, ellei 
toisin ole määrätty. Toisin on määrätty ainoastaan niiden virkojen osal-
ta, jotka kaupunginvaltuusto täyttää. Tällöin kaupunginhallitus julistaa 
viran haettavaksi. Perusteluna lisäysehdotuksen poistamiselle on hal-
lintosäännön sisäisen johdonmukaisuuden toteuttaminen. Esitetty mää-
räys ei tuo lisäsisältöä hallintosääntöön.

Johtamisuudistuksen valmistelu ja ohjaus syyskaudella 2016

Johtamisuudistuksen valmistelua on toteutettu syyskaudella 2016 kau-
punginhallituksen johtamisjärjestelmän uudistamista ja hallintosääntöä 
koskevan täytäntöönpanopäätöksen 27.6.2016 § 639 kehotusten mu-
kaisesti.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on syyskaudella 2016 jatkanut 
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seu-
raamista.

Kaupunginjohtaja asetti 23.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen 
syksyn 2016 valmisteluvaiheen työryhmät.

Uudistusta on valmisteltu työryhmätyöskentelyyn perustuvana projekti-
maisena organisaationa niin, että valmistelu on tapahtunut olemassa 
olevilla henkilöstöresursseilla suuntaamalla asiantuntijoiden ja johdon 
työpanosta uudistuksen valmisteluun. Erillistä projektihenkilöstöä ei ole 
palkattu. Johtamisjärjestelmän uudistamisen vuoksi muita kehittämis-
hankkeita on käynnissä normaalia vähemmän.

Henkilöstötoimikunta on jatkanut uudistuksen yhteistoiminnan seuran-
taryhmänä.

Kaupunginkanslia on valmistellut tulevia täyttömenettelyjä ja virkajär-
jestelyjä syyskauden 2016 aikana. Palvelukokonaisuuksien johdon ja 
seuraavien esimiestasojen täyttömenettelyjä tarkennetaan, kun tehtä-
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väkokonaisuudet tarkentuvat toimialojen valmisteluryhmissä. Kaikille 
toimialoille on laadittu YT-suunnitelmat.

Kaupunginkanslia on huolehtinut, että vapautuvia virastopäälliköiden ja 
osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne on hoidettu 
määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimies-
tehtävien rekrytointeja on arvioitu erikseen. Muutostilanteesta johtuen 
joidenkin tehtävien pysyvää täyttöä rajoitetaan jo tänä vuonna. Tehtä-
vien täyttöön liittyvät periaatteet on tarkennettu uudessa täyttölupaoh-
jeessa.

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut valtuutettujen lukumäärää koskevasta 
valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle 17.8.2016.

Kaupunginhallitus on perustanut kansliapäällikön ja toimialajohtajien vi-
rat. Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016 valinnut kansliapäällikön. Toimia-
lajohtajien virkojen haku päättyi 12.9.2016. Toimialajohtajien valintaa 
valmistellaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi syyskauden aikana.

Hallintosäännön ja muun organisaation valmistelu työryhmissä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.6.2016  § 43 asettaa 
johtamisuudistuksen valmistelua varten yhdeksän työryhmää. Työryh-
mien toimikausi päättyy 31.12.2016, jonka jälkeen asetettuja valmiste-
luryhmiä tarkastellaan uudelleen. Työryhmien kokoamisessa oli peri-
aatteena kaikkien virastojen ja liikelaitosten edustus sekä valmistelussa 
tarvittavan laajan osaamisen hyödyntäminen. Valmistelutyöryhmät 
ovat:

 Johtaminen ja koordinaatio
 Osallisuus
 Hallinto- ja tukipalvelut
 Toimialaryhmät 

o Keskushallinto
o Kasvatus ja koulutus
o Kaupunkiympäristö
o Kulttuuri ja vapaa-aika
o Sosiaali ja terveys 

 Korkeasaaren eläintarha 

Johtaminen ja koordinaatio -ryhmä toimii muutosprosessin johtoryhmä-
nä. Ryhmä on koonnut ehdotuksen hallintosääntöön lisättävistä osista 
ja tarvittavista muutoksista. Toimialoja koskevat hallintosäännön täy-
dennykset on valmisteltu toimialaryhmissä ja koko kaupunkia koskevat 
osat kaupunginkansliassa.
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Osallisuus-työryhmä on jatkanut uuteen johtamisjärjestelmään ja toi-
mialalautakuntarakenteeseen kytkeytyvän Helsingin osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmallin valmistelua sekä valmistellut osallisuutta koskevia hal-
lintosäännön täydennyksiä.

Hallinto- ja tukipalvelut -ryhmä on koordinoinut toimialojen hallinto- ja 
tukipalveluiden järjestämistä ja organisoitumista, määritellyt kanslian ja 
toimialojen hallinto- ja tukipalvelujen yhteistyötä, työnjakoa ja rooleja 
sekä koordinoinut ICT-muutosta. Ryhmässä on valmisteltu hallinto-
säännön taloutta ja valvontaa sekä henkilöstöä koskevia täydennyksiä.

Toimialaryhmien tehtävinä on

 huolehtia muutosprosessin ohjauksesta
 laatia ehdotus hallintosääntöön lisättävistä osista ja tarvittavista 

muutoksista
 laatia ehdotus palvelukokonaisuuksia alemmasta organisaatiosta ja 

toimialan toimintasäännöstä sekä 
 huolehtia henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämisestä.

Toimialaryhmillä on muutosprosessin ohjausta varten omaan tehtävä-
alueeseen ja nykyiseen virastoryhmään perustuvat toimintasuunnitel-
mat, viestintäsuunnitelmat ja YT-suunnitelmat. Toimialaryhmien työn 
rytmityksessä on ensin käynnistetty hallintosäännön täydennyksien val-
mistelu ja heti näiden rinnalla palvelukokonaisuuksia alemman organi-
saation valmistelu. 

Toimintasäännön valmisteluun edetään loppusyksystä organisaatioval-
mistelun edetessä. Henkilöstön asiantuntemusta on hyödynnetty erilai-
sia menetelmin. Muutosvalmistelusta on suunnitelmien mukaisesti in-
formoitu henkilöstöä ja keskusteltu henkilöstön kanssa vakiintuneissa 
johtamiskäytännöissä kuten virasto-, osasto-, yksikkö- ja työyhteisöko-
kouksissa. 

Toimialaryhmät ovat järjestäneet tulevaa toimialaa kokoavia tutustumis-
tilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja. Alkusyksystä järjestetyt tilaisuu-
den ovat olleet suunnattu lähinnä johdolle ja esimiehille. Muutosvalmis-
telu edetessä yksityiskohtaisemmalle tasolle tilaisuuksia järjestetään 
ao. henkilöstölle.

Hallintosäännön toimialoja koskevat täydennykset on valmisteltu toi-
mialaryhmissä. Hallintosäännön täydennyksiä on käsitelty ja yhteenso-
vitettu sääntötoimikunnassa ja johtaminen ja koordinaatio – ryhmässä.

Korkeasaaren eläintarhan asemaa selvittävä ryhmä on tunnistannut 
eläintarhan vaihtoehtoisia organisaatiomuotoja ja käynnistänyt ei vaih-
toehtojen arvioinnin.
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Johtamisen jaosto on syksyn 2016 kokouksissaan käsitellyt valmistelun 
osa-alueiden etenemistä ja linjaustarpeita.

Osallisuusmalli

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistami-
sen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilais-
ten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä 
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyt-
töön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjä-
raadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alu-
eellinen osallistuminen. 

Osallisuusryhmä on valmistellut asiaa osaltaan siten, että valmistelun 
pohjana ovat olleet uuden kuntalain osallisuussäännökset. Lisäksi on 
haettu Helsinkiin soveltuvaa, pidemmälle menevää mallia, joka kytkey-
tyy uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen. 

Mallia on valmisteltu aikataulun sallimissa rajoissa laaja-alaisessa yh-
teistyössä avoimesti ja monikanavaisesti asukkaiden, yhteisöjen, kau-
pungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Vuorovaikutusp-
rosessi alkoi kesäkuussa 2016 verkkokyselyllä ja lomakekyselyllä kir-
jastoissa. Kaupungintalolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna jär-
jestetyille yhteiskehittämispäiville kokoontui liki 200 henkeä kahdeksi 
päiväksi hahmottamaan osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä. 
Syyskuussa järjestettiin osallisuusmalleista kaikille avoimet asukasillat 
Kampissa, Kannelmäessä, Malmilla ja Myllypurossa. 

Uuden osallisuusmallin valmistelussa käytettiin runsaasti internetin 
suomia vuorovaikutusmahdollisuuksia. Perinteisen kyselyn ja kaupun-
gin verkkosivujen tiedottamisen – hel.fi/osallisuusmalli - lisäksi Face-
bookiin perustettiin kaikille avoin Helsingin osallisuusmallin kehittäjä-
ryhmä.

Lisäksi mallin valmisteluun haettiin näkökulmia Helsingin kaupungin 
vaikuttamistoimielimiltä. Osallisuusmallista käytiin keskustelut vanhus-
neuvoston, vammaisneuvoston, nuorten Ruuti- ydinryhmän ja kaksikie-
lisyystoimikunnan kanssa. Käydystä vuorovaikutuksesta on raportti liit-
teenä 3.

Mallin valmistelun painopiste on ollut kaupunkitasoisten yhteisten peri-
aatteiden laatimisessa ja kaupunginvaltuuston periaatepäätöksessä to-
dettujen yksityiskohtien selvittämisessä ja niihin liittyvien esitysten laati-
misessa. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin ratkaisuja, jotka menevät 
hallintosääntövaihetta pidemmälle toimialojen rakenteen ja palveluiden 
kehittämiseen liittyen on kuvattu valmistelutyöryhmän muistiossa, joka 
on esityslistan liitteessä 4.
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Toimikunnat ja neuvottelukunnat

Toimi- ja neuvottelukuntien ja muiden ns. tilapäisten toimielinten koko-
naisuus on arvioitu. Kokonaisuuden nykytila selviää liitteestä 5. Koko-
naisuus on muodostunut useiden vuosikymmenten aikana, eikä muo-
dosta selkeää ja koherenttia kokonaisuutta. Toimielimistä osa on laki-
sääteisiä tai liittyy lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Valtaosa on 
kuitenkin kaupungin omin toimenpitein syntyneitä tehtävänään erityis-
teemojen tarkasteleminen poikkihallinnollisesti, toimiminen yhteistyöeli-
menä tai tietyn tarkasti määritellyn tehtävän toteuttaminen. Toimielinten 
nimet eivät välttämättä vastaa niiden asettamistapaa, kokoonpanoa, 
tehtäviä tai asemaa. Toimielinten kokoonpanoissa on sekä luottamus-
henkilöitä, kaupungin ulkopuolisten nimeämiä jäseniä että kaupungin 
henkilöstöä.

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin tullessa käyttöön on tar-
koituksenmukaista yhtenäistää toimi- ja neuvottelukuntien roolia ja 
asettamista. Toimialamalli vähentää merkittävästi hallintokuntien välis-
ten toimielinten tarvetta, koska yhteistyö voidaan toteuttaa toimialan si-
sällä. Myöskään viranomaisyhteistyö kaupungin ulkopuolisten viran-
omaisten kanssa ei edellytä toimielinmuotoa, vaan voidaan toteuttaa 
esimerkiksi työryhmissä. Osalla toimielimistä toimialat ovat päällekkäi-
siä, jolloin tehtäviä yhdistämällä voidaan saavuttaa mielekkäämpi toi-
mielinkokonaisuus. Liitteessä 6 on esitetty ehdotus uudeksi toimi- ja 
neuvottelukuntakokonaisuudeksi.

Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016, että selvitetään erikseen jatkoval-
mistelussa tarve erilliselle kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja kaupun-
kikuvakysymysten valmistelu ja päätöksentekoprosessi, selvitetään 
erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyysasioiden neu-
vottelukunnalle sekä selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilli-
selle historiatoimikunnalle. Selvitystehtävät on lisätty liitteeseen 6

Hallintosääntöön ei ole tarvetta tai tarkoituksenmukaista ottaa toimi- ja 
neuvottelukuntia koskevia määräyksiä lakisääteistenkään toimielinten 
osalta. Toimielinkokonaisuus jää näin ollen kaupunginhallituksen harkit-
tavaksi ja asetettavaksi. Tämä on perusteltua uudistuksen tavoitteena 
olevan kaupunkikonsernin ohjattavuuden parantamisen näkökulmasta. 
Lakisääteiset toimielimet kaupunginhallituksella on velvollisuus asettaa. 
Myöskään nyt johtosääntötasolla mainittujen toimikuntien ja neuvottelu-
kuntien asema on sellainen, että hallintosääntökirjaukset eivät ole tar-
peen.

Ehdotuksessa uudeksi kokonaisuudeksi ehdotetaan hallintokuntien vä-
lisen yhteistyön tai muutoin vain viranhaltijajäsenistä koostuneiden toi-
mielinten lakkauttamista. Tiettyjä teemoja käsitelleitä toimielimiä esite-
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tään osin yhdistettäväksi. Lisäksi viranomaisyhteistyön toimielimiä voi-
taisiin tarvittaessa siirtää työryhmämuotoon. Ehdotuksessa esitetään li-
säksi joidenkin toimielinten toiminnan uudelleenarviointia jatkovalmiste-
lussa.

Ehdotukseen sisältyy toimielinten jaottelu nykyistä selvemmin toimikun-
tiin, jotka ovat luottamushenkilötoimielimiä, ja neuvottelukuntiin, jotka 
ovat vaikuttaja- tai viranomaisyhteistyötoimielimiä.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen perusteluissa todetaan, että 
johtamisen jaoston 30.5.2016 päätöksen mukaisesti perustetaan digita-
lisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa tietotekniikkaohjel-
man laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee ehdotuksia digi-
taalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa lausuntoja 
hankkeista.

Digitalisaationeuvottelukunnan toimintamalliksi on hahmoteltu, että 
neuvottelukunta voisi olla laaja-alainen digitalisaatiota käsittelevä vuo-
rovaikutuselin, think-tank ja foorumi. Jäsenistö voisi koostua luottamus-
henkilöistä, kaupungin henkilökunnasta ja yhteistyökumppaneiden 
edustajista.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen perusteluissa todetaan, että 
selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, joka tukee 
kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä.

Tutkimusneuvottelukunnan perustamista on selvitetty syksyn 2016 ai-
kana osana keskushallinnon työryhmän työtä. Neuvottelukunnan pe-
rustamisen etuna olisi nimetty toimielin, jolla olisi määritellyt tehtävät. 
Toisaalta sekä kaupungin että yliopistojen toiminta-alueet ovat niin laa-
jat, että myös moniulotteisuus yhteistyössä tulisi mahdollistaa. On syytä 
arvioida, onko nimitetty neuvottelukunta liian jäykkä väline yhteistyön 
muodoksi. Neuvottelukunta voisi olla tarpeen esimerkiksi kotimaisten ja 
kansainvälisten tutkimusverkostojen laajentamiseksi sekä yliopistojen 
kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi. Mahdollinen ko-
koonpano voisi koostua tärkeimpien yhteistyöyliopistojen ja korkeakou-
lujen tutkimustoiminnasta vastaavista henkilöistä; (Helsingin yliopisto, 
Aalto-yliopisto, Hanken, Taideyliopisto); toimijoita, joilla on kokemusta 
markkinatutkimuksesta ja toimintaympäristöanalyysista, esim. VATT ja 
ETLA. Kaupungilta neuvottelukunnassa tulisi olla mukana ne henkilöt, 
joiden työ liittyy kehittämistoimintaan ja tutkimustiedon hyödyntämi-
seen.

Tutkimusneuvottelukunnan perustamista on perusteltua arvioida tar-
kemmin sen jälkeen kun on valmisteltu sekä toimialojen että tulevan 
kaupunginkanslian yksityiskohtaisempaa organisaatiota ja toimintamal-
lia. Näin voidaan arvioida tarkemmin tietokeskuksen ja kaupunginkans-
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lian yhdistämisestä ja toimialamallista kaupungin tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnalle aiheutuvat haasteet sekä neuvottelukunnan perustami-
sen mahdolliset hyödyt.

Hallintosäännön yksityiskohtaiset perustelut

Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan nyt päätettäväksi esitettäviin 
uusien osien määräysten perustelut, ja kesäkuussa aukijääneiden koh-
tien perustelut. Lisäksi esitetään 22.6.2016 tehtyyn hallintosääntöpää-
tökseen esitettävät muutokset.

22.6.2016 päätetyssä hallintosäännössä ennallaan jäävien osuuksien 
perusteluja ei ole toistettu. Myöskään vähäisiä teknisiä korjauksia ei ole 
perusteltu erikseen.

II osa Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen

2 luku Toimielimet

9 § Kaupunkiympäristölautakunta

Lautakunnan tehtävien sanamuotoa on muotoiltu siten, että siitä on ra-
jattu pois ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle kuuluvat tehtävät.

10 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Jaoston tehtäviä on tarkennettu ja tehtävien sanamuotoja täsmennetty.

11 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Jaoston tehtävät jäivät auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016. Teh-
täväksi on määritelty huolehtiminen kaupungin toimitiloista, tilahank-
keista, kadunpidosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpi-
dosta.

15–17 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuori-
sojaosto

Jaostojen tehtävät jäivät auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016. 
Kaikkien kolme jaoston yhteisenä tehtävänä on asettaa osaltaan palve-
lukokonaisuudelle tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista, antaa 
lausunto toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta 
sekä avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä huolehtiminen. Lisäksi 
kulttuurijaosto huolehtii taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien 
hyväksymisestä. Nuorisojaosto lisäksi seuraa nuorten vaikuttamisjär-
jestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

23 § Koulujen ja lukioiden johtokunnat
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Syksyn valmistelussa on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tunnis-
tettu tarve koulujen ja lukioiden johtokuntia koskevien määräysten li-
säämiseksi hallintosääntöön. Johtokuntia koskevien määräysten on 
kuntalain mukaan oltava hallintosäännössä.

Johtokuntien tehtävänä on huolehtia opetuksen ja kasvatuksen kehittä-
misestä ja tukemisesta sekä koulun, lukion ja kodin yhteistyön edistä-
misestä.

4 luku Keskushallinto, tarkastusvirasto ja toimialat

5 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Muutoksena 22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön esitetään, että sana 
opetus on muutettava toiminnaksi, koska perusopetuslaissa on säädet-
ty myös muusta toiminnasta kuin opetuksesta, josta on huolehdittava. 
Lisäksi rajataan, että perusopetuslaissa säädetyt esiopetus ja aamu- ja 
iltapäivätoiminta kuuluvat kuitenkin varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen palvelukokonaisuuteen.

Kesäkuussa avoimeksi jätetty palvelukokonaisuus esitetään nimettä-
väksi: Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palve-
lukokonaisuus.

7 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuripalvelukokonaisuuden tehtävät jäivät auki hallintosääntöpää-
töksessä 22.6.2016. Palvelukokonaisuuden tehtäväksi esitetään vas-
taaminen kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkes-
teri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus 
vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä, 
joista laeilla erikseen.

Palvelukokonaisuuden tehtävät vastaavat palvelukokonaisuuteen siirty-
vien nykyisten kulttuurivirastojen tehtäviä.

Toimialan määrittelyyn on tehty aineistoihin ja taidekokoelmiin liittyvä 
maininnan tarkentaminen.

Lisäksi kulttuuriympäristön suojelu esitetään muutettavaksi kulttuuriym-
päristön vaalimiseksi. Vaaliminen sisältää suojelun, tutkimus- ja selvi-
tystoiminnan ja korjausrakentamisen ja restauroinnin neuvonnan ja 
seurannan.

8 § Sosiaali- ja terveystoimiala

Toimialan kuvauksesta esitetään poistettavaksi ”sosiaalisen”, jolloin ku-
vaukseen jää vakiintunut ilmaisu terveys ja hyvinvointi.
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5 luku Johtavat viranhaltijat

6 § Kasvatus- ja koulutustoimialan johtavat viranhaltijat

Palvelukokonaisuuden johtajan nimikkeeksi on tarkennettu lukio- ja am-
matillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja.

7 § Kaupunkiympäristön toimialan johtavat viranhaltijat

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan tehtäviin on lisätty toimiminen ym-
päristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin rakennusvalvonta- ja ra-
kennuslupa-asioissa sekä ympäristövalvonta- ja ympäristölupa-asiois-
sa.

Palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden johtajan nimike on muutettu 
muotoon asiakkuusjohtaja.

8 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtavat viranhaltijat

Pykälään on täydennetty hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016 auki 
jäänyt palvelukokonaisuuden johtajan tehtäväkuvaus. Kulttuurijohtaja 
johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä.

Nuorisojohtajan nimike esitetään muutettavaksi nuorisoasiainjohtajaksi.

III osa Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta

7 luku

1 § Kaupunginvaltuuston toimivalta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan on lisätty taloudellisesti merkittävistä 
ja pitkäaikaisista sitoumuksista päättäminen, kuten pitkäaikaiset tai kal-
liit vuokralle ottamiset (6 ja 8) sekä pitkäaikaisten maanvuokrasopimus-
ten yleiset vuokrausperiaatteet (7).

Kaupunginvaltuuston henkilöstöasioissa on 1 momentti kohta 14 pois-
tettu loppu: ” jos virantoimitusvelvollisuus ei muutu”. Tämä tulee suo-
raan laista ja tarkoittaa mm. sitä, että määräaikainen pysyy määräaikai-
sena ja vakinainen vakinaisena. 

16 kohta avoimen viran määräaikaisen hoitajan ottaa pääsääntöisesti 
virkasuhteeseen ottava viranomainen.  Kaupunginhallituksella on kui-
tenkin poiketen pääsäännöstä oikeus ottaa kansliapäällikön, toimiala-
johtajan ja tarkastusjohtajan avoimen viran hoitaja enintään yhdeksän 
kuukauden ajaksi.  Määräaikaa on pidennetty nykyisestä 180 päivästä, 
jotta viran täyttämisprosessiin on riittävästi aikaa.
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Kaupunginvaltuuston toimivaltaan on talousasioista kohtiin 18–22 lisät-
ty nykyisin taloussääntöön sisältyviä valtuuston tehtäviä talousarviosta, 
poistosuunnitelmasta ja rahastoista.

Uutena asiana on lisätty osaksi kohta 17 tavoitteiden asettaminen tytä-
ryhteisöille ja kaupungin määräysvallassa oleville säätiöille.

8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta

1 § Kaupunginhallituksen toimivalta

1 momentti kohta 4 asiakirjahallinnosta on tarkistettu.

Kohta 6 päätöksentekorajoista on lisätty nykyisen käytännön mukaises-
ti muiden toimielinten päätöksentekoa koskevien rajojen vahvistami-
nen.

Kohta 7 lisätty nykyisen käytännön mukaisesti sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintaa koskevien ohjeiden antamisesta. Kohtaan on lisätty myös 
sisäisen tarkastuksen toimintaohjeiden hyväksyminen, joka on uuden 
kuntalain hengen mukainen. Ohjeessa määritellään sisäisen tarkastuk-
sen toiminnon tarkoitus, toimivalta ja vastuu.

Kohta 8 lisätty asiakirjojen maksuista päättäminen,

Kohta 10 täydennetty teknisenä lisäyksenä aiemmasta päätöksestä 
puuttunut pelastuskomentaja.

Kohta 13 kaupunginvaltuusto päättää nyt ylimpien virkojen perustami-
sesta. On katsottu tarkoituksenmukaiseksi siirtää päätösvaltaa alem-
mas.

Kohta 17 Tämän hetkisen käytännön mukaisesti kun viranhaltija on itse 
irtisanoutunut virastaan, on virkaan ottava viranomainen myöntänyt hä-
nelle eron. Eron myöntäminen antaa kuitenkin sen vaikutelman, että vi-
ranomaisella olisi oikeus kieltäytyä eron myöntämisestä. Tämä ei ole 
mahdollista. Kyse onkin ainoastaan sen seikan toteamisesta, että virka-
suhde päättyy viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella. Pää-
sääntöisesti virkasuhteen päättymisen toteaa virkaan ottava viranomai-
nen. On kuitenkin tarpeetonta viedä virkasuhteen päättymisen toteami-
sasioita valtuustoon, joten kaupunginhallitus toteaa virkasuhteen päät-
tymisen kansliapäällikön, toimialajohtajan ja tarkastusjohtajan osalta.

15, 16 ja 19 kohta

Valtuusto ottaa virkaan kansliapäällikön, tarkastusjohtajan ja toimiala-
johtajan. On kuitenkin tarpeetonta viedä valtuuston päätettäväksi kaik-
kia heidän virkasuhteeseen liittyviä yksittäisiä asioita. Päätösvalta näis-
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sä asioissa on siirretty osittain kaupunginhallitukselle ja osittain kanslia-
päällikölle (12 luku 1 § 9 kohta).

Kohdassa 19 tarkoitettuihin asioihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myön-
täminen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, 
viranhaltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan myöntäminen ja sijaisen 
ottaminen alle yhdeksän kuukauden ajaksi sekä vuosiloman myöntämi-
nen.

Kaupunginhallituksen toimivaltaan on delegoitavissa oleviin tehtäviin li-
sätty talousasioista (6-8 ja 10) taloussäännöstä nykyisen käytännön 
mukaisesti.

Tehtävistä on poistettu 22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön kolmas 
kohta, päättää ”rakennusluvan myöntämisen edellytyksistä maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueella ja saman lain 
mukaisista, kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisista silloin, kun 
asiaan liittyy maankäyttösopimus”, koska oikeuskäytäntö on muuttunut 
eikä kyseisiä asioita enää tule kaupunginhallituksen päätettäviksi.

Uutena asiana lisätty kohta 8 henkilöstökassan säännöistä päättämi-
nen ja 10 päättäminen sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kau-
punkia sitova eikä sitä ole mainittu talousarviossa.

10 luku Toimialalautakunnan yleinen toimivalta

1 § Toimialalautakunnan yleinen toimivalta

Toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan on lisätty tehtävät 4-6 talou-
sasioista tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöstiedoista ja 
poistoajoista. Nykyisin taloussäännössä on vastaavat tehtävät lauta-
kunnilla.

Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymi-
nen (7) vastaa nykyistä käytäntöä.

11 luku Liikelaitoksen johtokunnan ja johtajan yleinen toimivalta

1 § Liikelaitoksen johtokunnan yleinen toimivalta

Toimivaltaan on lisätty nykyistä vastaavat tehtävät 3-5 talousasioista 
tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöstiedoista ja poistoa-
joista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (6) 
vastaa nykyistä käytäntöä.

2 § Liikelaitoksen johtajan yleinen toimivalta
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1 momenttiin on teknisenä muutoksena muutettu momentin alun sana-
muoto samanlaiseksi kuin muualla hallintosäännössä.

Henkilöstöasiat kohdissa 3-5 nykykäytännön mukaisesti.

Kohdassa 6 liikelaitoksen johtaja voi joko itse päättää tai delegoida vi-
ranhaltijalle päätettäväksi liikelaitoksen muiden viranhaltijoiden virka-
suhteisiin liittyvät asiat, joihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntämi-
nen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viran-
haltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja 
sijaisen ottaminen. Liikelaitoksen johtaja ei kuitenkaan luonnollisesti voi 
delegoida päätösvaltaansa edelleen omia suoria alaisiaan koskevissa 
asioissa.

Kohdassa 7 liikelaitoksen johtaja voi itse päättää itse tai delegoida toi-
selle viranhaltijalle päätettäväksi muut liikelaitoksen henkilöstöasiat. 
Työntekijöitä koskevat henkilöstöasiat voi siirtää myös työntekijän pää-
tettäväksi, koska tuolloin kyse on työnantajan päätösvallan, ei julkisen 
vallan käyttämisestä.

Toimivaltaan on lisätty nykyisiä käytäntöjä vastaavat talousasiat kohtiin 
8-10.

12 luku Toimivalta keskushallinnossa

1 § Kansliapäällikön toimivalta

Henkilöstöasioissa 1 momentti 9 kohta poistettu loppu, jos virantoimi-
tusvelvollisuus ei muutu. Tämä tulee suoraan laista ja tarkoittaa mm. si-
tä, että määräaikainen pysyy määräaikaisena ja vakinainen vakinaise-
na. Ei ole tarpeen mainita hallintosäännössä.

Kohta 10 Valtuusto ottaa virkaan toimialajohtajat ja tarkastusjohtajan ja 
kaupunginhallitus keskushallinnon liikelaitosten johtajat.  On kuitenkin 
tarpeetonta viedä toimielinten päätettäväksi kaikkia toimialajohtajien, 
tarkastusjohtajan sekä keskushallinnon virkasuhteisiin liittyviä yksittäi-
siä asioita. Näiden virkojen osalta päätösvalta ko. asioissa kuuluu 
kansliapäällikölle (11).

Näihin asioihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen sekä sivutoi-
men vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viranhaltijan määrää-
minen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutki-
muksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja sijaisen otta-
minen. 

Talousasioihin 1 momentti lisätty nykykäytännön mukaiset kohdat 12–
14.
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Uutena asiana lisätty kohta 15 päättäminen mitkä hankinnat toteute-
taan yhteishankintoina, kohta 16 päättäminen muiden hankintayksiköi-
den kuin kaupunginkanslian toimimisesta yhteishankintayksikkönä yk-
sittäisissä hankinnoissa sekä kohta 17 päättäminen talousarviossa kau-
punginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 eu-
roon asti.

2 momenttiin henkilöstöasioissa lisätty nykykäytännön mukaiset kohdat 
9-11.

Kohta 12 kansliapäällikkö voi joko itse päättää tai delegoida viranhalti-
jalle päätettäväksi kaupunginkanslian muiden viranhaltijoiden virkasuh-
teisiin liittyvät asiat, joihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen 
sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viranhalti-
jan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja si-
jaisen ottaminen.  Kansliapäällikkö ei kuitenkaan luonnollisesti voi dele-
goida päätösvaltaansa edelleen omia suoria alaisiaan koskevissa 
asioissa.

Kohta 13 kansliapäällikkö voi itse päättää itse tai delegoida toiselle vi-
ranhaltijalle päätettäväksi muut kaupunginkanslian henkilöstöasiat. 
Työntekijöitä koskevat henkilöstöasiat voi siirtää myös työntekijän pää-
tettäväksi, koska tuolloin kyse on työnantajan päätösvallan, ei julkisen 
vallan käyttämisestä.

2 § Hallintojohtajan toimivalta

Lisätty uutena asiana hallintojohtajalle toimivalta antaa hallintoa, pää-
tösvalmistelua ja asianhallintaa koskevia menettelyohjeita. Säädös on 
todettu tarpeelliseksi yhtenäisen valmistelun ja asianhallinnan varmista-
miseksi.

5 § Rahoitusjohtajan toimivalta

Lisätty kohta 8 laskutus- ja perintäohjeiden päättämisestä. Toimivalta 
on aiemmin ollut kaupunginhallituksella ja nyt se on delegoitu hallinnol-
lisena tehtävänä rahoitusjohtajalle.

Lisätty kohta 9 leasingrahoituksesta on nykyisin taloussäännön mu-
kaan päättänyt kaupunginjohtaja, joka on kuitenkin delegoinut tämän 
rahoitusjohtajalle. Määräyksellä vahvistetaan nykyinen käytäntö.

Lisätyissä kohdissa 10–12 tilien avaamisesta ja lopettamisesta, konser-
nitilijärjestelmään liittymisestä sekä käteisvarojen enimmäismäärästä 
on päättänyt kansliapäällikkö, joka on kuitenkin delegoinut tehtävät ra-
hoitusjohtajalle. Määräyksellä vahvistetaan nykyinen käytäntö.
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13 luku Tarkastuslautakunnan ja -viraston johtajan toimivalta

2 § Tarkastusjohtajan toimivalta

1 momentti nykyiset 3 – 4 kohdat poistettu. Jo vahvistetussa osassa 
hallintosääntöä on määräykset tarkastusviraston henkilöstön palkitse-
misesta ja työ- ja virkaehtosopimusten määräysten panemisesta täy-
täntöön kaupungin päätösten mukaisesti.  Henkilöstön palkitseminen ja 
työ- ja virkaehtomääräysten täytäntöön paneminen kuuluvat kuitenkin 
muihin virkasuhdetta koskeviin asioihin ja henkilöstöasioihin eikä niistä 
ole tarpeen mainita erikseen.

7 ja 8 kohdissa koskien tarkastusviraston henkilöstöasioita vastaavat 
perustelut kuin edellä kansliapäällikön osalta.

14 luku Toimialojen johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta

1 § Toimialajohtajan yleinen toimivalta

1 momentti lisätty talousasiat 4-6, jotka nykyisen taloussäännön käy-
tännön mukaisesti kuuluvat virastopäällikölle.

Nykyiset 5 – 6 kohdat henkilöstöasioista poistettu vastaavilla peruste-
luilla kuin tarkastusjohtajan osalta edellä.

Lisätty 2 momentti 9 ja 10 kohdat vastaavilla perusteluilla kuin edellä 
kansliapäällikön osalta.

Erityinen toimivalta toimialoilla

15 luku Erityinen toimivalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Syksyn 2016 valmistelun pohjana on ollut keväällä 2016 toteutettu val-
mistelu.  

Voimassa olevissa johtosäännöissä on johtavien viranhaltijoiden osalta 
toimivaltamääräyksiä virastojen päälliköille sekä opetusviraston ja suo-
menkielisen työväenopiston osastopäälliköille. 

Uudessa hallintosäännössä lähtökohtana on, että toimialajohtajan toi-
mivaltaan määrätään vain ne tehtävät, jotka koskevat useaa palveluko-
konaisuutta tai koko toimialaa. Palvelukokonaisuuksien johtajien toimi-
valtaan määrätään vain kyseistä palvelukokonaisuutta koskevat tehtä-
vät.

Nykyisiin johtosääntöihin verrattuna hallintosääntöön esitetään useita 
lähinnä teknisiä muutoksia. Tarpeettomaksi käyneitä toimivaltamää-
räyksiä esitetään poistettavaksi. 
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Johtavien viranhaltijoiden toimivaltamääräyksiin esitetään seuraavia si-
sällöllisiä muutoksia verrattuna voimassa oleviin johtosääntöihin.

Kaupunkitasoisten suunnitelmien hyväksyminen.

Nykyisen opetusviraston johtosäännön mukaan jaostot hyväksyvät se-
kä kaupungin että myös yksikkötason opetussuunnitelmat. Varhaiskas-
vatuksen ja esiopetuksen osalta lautakunta on hyväksynyt vastaavat 
kaupunkitasoiset suunnitelmat. Suomenkielisen työväenopiston johto-
säännön mukaan johtokunta on hyväksynyt opetussuunnitelman ja 
päättänyt opetuksen painotukset. Rehtorille johtosääntö on määrännyt 
opinto-ohjelman vahvistamisen johtokunnan päättämien opetuksen pai-
notusten mukaisesti.

Uudessa toimialassa on tarkoituksenmukaista, että palvelukokonai-
suuksissa on samanlaiset hyväksymismenettelyt. Muutoksena hallinto-
sääntöön esitetään, että jaosto hyväksyy kaupunkitason suunnitelmat 
ja toimialajohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy yksikkötason 
suunnitelmat. 

Yksikkötason varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelma ja ilta-
päivätoiminnan suunnitelma laaditaan kaupunkitason suunnitelman 
pohjalta. Kaupunkitason suunnitelma sisältää myös ohjeet yksikköta-
son suunnitelman laatimiseksi. Näin ollen edellä mainittujen suunnitel-
mien osalta strategisesti merkittävät asiat ovat edelleen jaostojen pää-
tettävänä.

Yksikkötason varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelma ja ilta-
päivätoiminnan suunnitelma ovat ns. ”eläviä asiakirjoja”, joita tarkenne-
taan tarvittaessa saadun kokemuksen ja arviointipalautteen pohjalta. 
Päivitykset ja tarkennukset tehdään aina noudattaen kaupunkitason 
suunnitelmia. Toiminnan joustavuuden kannalta on tarkoituksenmu-
kaista, että yksikkökohtaiset suunnitelmat voidaan hyväksyä virkamies-
tasolla. Koulujen johtokunnat käsittelevät opetussuunnitelmat ja näin 
huoltajien osallisuus ja lähidemokratia koulujen osalta toteutuu johto-
kuntakäsittelyssä. Päätöksenteko on kuitenkin syytä tehdä keskitetysti 
palvelukokonaisuudessa, jotta varmistetaan, että yksikkötason suunni-
telmat ovat valtakunnallisten normien ja jaoston päätösten mukaisia.

Peruskoulujen soveltuvuuskoeverkko, kieliohjelma, erityisluokkaverkko, 
valmistavan ja lisäopetuksen verkko ovat edelleen erillisiä suunnitel-
mia, jotka jaosto hyväksyy.

Lisäksi esitetään eräitä muita muutoksia.

Varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden au-
kiolo-ajoista sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämis-
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paikoista päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi varhaiskasvatuslauta-
kunnan tehtävistä varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan. 

Varhaiskasvatuslautakunta on jo nykyisellään delegoinut varhaiskasva-
tusjohtajalle toimivallan päättää enintään 28 hoitopaikkaa koskevista 
muutoksista, hoitopaikkojen siirtämisestä varhaiskasvatusalueelta toi-
selle ja päivähoitoyksiköstä toiseen sekä enintään kuukauden kestä-
västä toimipisteiden sulkemisesta. Toimintayksiköiden nimistä päättä-
minen jäisi varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan nykyisen käytännön 
mukaisesti.

Ammatillisten oppilaitosten neuvottelukuntien asettaminen ehdotetaan 
siirrettäväksi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävistä lu-
kio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan toimi-
valtaan.

1 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Varhaiskasvatuslaissa on säädetty varhaiskasvatuksen järjestäjän teh-
tävistä. Muutoksena kesäkuun päätökseen asia on lisätty kohtaan 5.  
Aikaisemmassa muodossaan hallintosäännön ko. kohta ei sisältänyt 
varhaiskasvatusta.

Koulujen ja lukioiden johtokuntien ja yhteisten johtokuntien jäsenten 
määrästä ja valintaperusteista sekä johtokunnan tehtävistä päättämi-
nen esitetään lautakunnalle. Tarkoituksenmukaista on, että päätösvalta 
johtokunnan jäsenten valintaperusteista ja tehtävistä siirretään valtuus-
tolta lautakunnalle. Kyseessä ei ole merkitykseltään sellainen asia, jos-
ta valtuuston olisi päätettävä. Sama pätee ammattiosaamisen toimikun-
taan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan.

Toimivalta määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta, on 
nykyisin jaostolla. Tarkoituksenmukaista on päättää asiasta lautakun-
nassa, koska lautakunta päättää myös johtokunnan jäsenten valintape-
rusteista ja tehtävistä.

2 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston toi-
mivalta

Tehtäviin on lisätty koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsenten ja vara-
jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättä-
minen.

22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön viides ja kuudes kohta on pois-
tettu, koska kyseinen toimivalta sisältyy jo ensimmäiseen ja toiseen 
kohtaan.

3 § Koulujen ja lukioiden johtokuntien erityinen toimivalta
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Tehtävät on muotoiltu opetustoimen nykyisen johtosäännön johtokun-
tien tehtävistä.

16 luku Erityinen toimivalta kaupunkiympäristön toimialalla

Toimivaltamääräykset perustuvat kevään valmisteluun, jota on tarken-
nettu johtamisen jaoston 30.5. linjauksen johdosta, sekä kaupunginval-
tuuston 22.6. tekemään päätökseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lauta-
kunnalle, ympäristölautakunnalle ja asuntotuotantotoimikunnalle kuulu-
vaa toimivaltaa on ryhmitelty uudelleen erityisesti kaupunkiympäristö-
lautakunnan sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston välillä. Lau-
takunnille aiemmin kuulunutta toimivaltaa on joiltakin osin kohdennettu 
uudessa hallintosäännössä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perus-
teella myös viranhaltijoille. 

Kaupunkiympäristölautakunnalle osoitettu kaavamuutoksia koskeva 
päätösvalta on uudessa hallintosäännössä hieman kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan aiempaan toimivaltaa laajempi. Lautakunnan päätösval-
lan lisääminen on tarkoituksenmukaista kaavaprosessin keventämisek-
si ja täydennysrakentamisen sujuvoittamiseksi. Lautakunta ei kuiten-
kaan päättäisi kaavamuutoksesta, joka on vaikutukseltaan merkittävä 
ja jonka hyväksyminen kuuluu valtuuston tehtäviin. 

Asemakaavan ja yleiskaavan laatimista koskevista rakennuskielloista 
päättäminen siirtyy kaupunginhallitukselta kaupunkiympäristölautakun-
nalle, jonka tehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelun ohjaaminen ja 
valvominen. Päätösvallan siirtäminen sujuvoittaa rakennuskieltomenet-
telyä ja mahdollistaa kieltojen nopean voimaansaattamisen. 

Lautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät poikkeamisasioissa säilyvät 
pääosin ennallaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösvalta peri-
aatteellisesti merkittävissä poikkeamisissa osoitetaan kaupunkiympä-
ristölautakunnalle. Lautakunta päättäisi myös uutena tehtävänä kunnan 
toimivaltaan siirtyneistä alueellisista ja kaavoittamatonta ranta-aluetta 
koskevista merkittävistä poikkeamisista. Maankäyttöjohtajan tehtäviin 
siirtyvät pääosin poikkeamiset, jotka ovat tällä hetkellä delegoitu kau-
punkisuunnitteluviraston virastopäällikölle. Maankäyttöjohtaja päättäisi 
maankäytöllisten vaikutusten arviointia edellyttävistä muista kuin hank-
keen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkit-
tävistä poikkeamisista.

Rakennusvalvontajohtajan tehtäviin siirtyvät muut kuin maankäytöllistä 
vaikutusten arviointia edellyttävät aikaisemmin rakennuslautakunnalle 
kuuluneet rakennuslupamenettelyn yhteyteen sopivat teknisluonteisista 
poikkeamiset sekä aikaisemmin kaupunkisuunnittelulautakunnalle kuu-
luneet poikkeamiset rakennuksen suojelua koskevista säännöksistä, 
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joiden arviointi painottuu tarkoitusmukaisuusharkintaa enemmän oikeu-
delliseen harkintaan. 

Kaavoittamatonta aluetta koskevien suunnittelutarveratkaisujen osalta 
kaupunkiympäristölautakunta päättäisi poikkeamisasioita vastaavasti 
periaatteellisesti merkittävistä suunnittelutarveratkaisuista. Muilta osin 
suunnittelutarveratkaisuista päättäminen siirtyy kaupunkisuunnittelulau-
takunnalta maankäyttöjohtajalle, mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa hake-
musten käsittelyä.

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluneet poikkeamiset ja suunnitte-
lutarveratkaisut, joihin liittyy maankäyttösopimus, siirtyvät edellä kuvat-
tujen periaatteiden mukaisesti joko kaupunkiympäristölautakunnalle tai 
maankäyttöjohtajalle. Poikkeamisesta päättäminen ei edellytä maan-
käyttösopimuksen hyväksymistä. 

Hallintosääntöön ei sisältyisi enää toimielimille ja viranhaltijoille päätös-
valtaa hyväksyä erillisiä liikennesuunnitelmapäätöksiä. Liikennejärjeste-
lyistä päätetään asemakaavassa ja katusuunnitelmassa. Tämä suju-
voittaa liikenne- ja katujärjestelyihin liittyvää päätöksentekoa ja vähen-
tää toimielimissä käsiteltävien asioiden määrää. Päätösvalta katusuun-
nitelmien osalta osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja taloudel-
lisesti ja periaatteellisesti vähäisten katusuunnitelmien osalta maan-
käyttöjohtajalle. 

Toimielinten toimivalta kiinteistöasioissa pysyy pääosin ennallaan. Kau-
punkiympäristölautakunnan toimivaltaan on siirretty jo kertaalleen va-
rattujen pienten asuntotonttien varaukset sekä kaikkien varausten vä-
häiset muutokset.

Kiinteistölautakunnalle kuuluvasta toimivallasta siirretään viranhaltijata-
solle vähäisiä, teknisluonteisia ja jo aiemmin viranhaltijatasolle delegoi-
tuja tehtäviä, kuten lunastuslupien, ennakkohaltuunottolupien ja lunas-
tustoimituksien hakeminen lunastuslaissa tarkoitetun kiinteän omaisuu-
den ja erityisen oikeuden lunastamiseksi, määräaikaiset vuokranalen-
nukset, rakennusten purkamistoimiin ryhtyminen, luvan myöntäminen 
poikkeamisluvan hakemiseen sekä kiinteistörekisterinpitäjän määrää-
minen ja tämän toiminnan valvonta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää raken-
nusluvista, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteen-
laskettu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä. Kaikki muut ra-
kennusluvat, toimenpideluvat, purkamisluvat, purkamisilmoitukset, mai-
sematyöluvat, luvan voimassaoloajan pidentämisluvat ja aloittamisoi-
keudet osoitetaan rakennusvalvontajohtajan tai hänen määräämänsä 
viranhaltijan päätettäväksi. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja nopean 
päätöksenteon. Rakennusvalvonnan nykyisen johtosäännön mukaan 
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osa purkamisluvista ja maisematyöluvat on päätetty rakennuslautakun-
nassa. Rakennusvalvontajohtajan tehtäviin on lisätty rakennuksen kun-
totutkimusmääräyksen antaminen.

Muiden rakennusvalvonta-asioiden osalta hallintosääntöehdotuksessa 
ehdotettu toimivalta noudattaa voimassa olevaa johtosääntöä eräin 
säännösteknisin muutoksin.  

Yleisten töiden lautakunnan kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisista 
tehtävistä valvonta ja tiellä tehtävien töiden ohjaus sekä osa maksua-
sioista on osoitettu hallintosäännössä asiakkuusjohtajalle ja osa mak-
suasioista on osoitettu kaupungininsinöörille. Nämä tehtävät lautakunta 
on nykyisinkin delegoinut viranhaltijoille. 

Rakennustoimen johtosääntöön sisältyneet ylijäämämassojen ja lumen 
yleisten vastaanottopaikkojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta päättä-
minen sekä jätelaissa tai sen nojalla määrätyistä tehtävistä huolehtimi-
nen ja yleisten käymälöiden perustamisesta päättäminen ja niiden hoi-
don valvonta sisältyvät yleisten alueiden rakentamis- ja ylläpitotehtä-
vään, eikä niitä ole erikseen kirjattu hallintosääntöön. 

Yleisten töiden lautakunnan toimivaltaan kuuluva rakennusten, raken-
nelmien ja laitteistojen purkamisesta päättäminen on hallintosäännössä 
kirjattu kaupungininsinöörin toimivaltaan. Kyse on pääasiassa yleisten 
alueiden rakentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä tapahtuvista 
purkamisista.

Asiakkuusjohtajan toimivaltaan yleisten töiden lautakunnan tehtävistä 
on nykyisten delegointien mukaisesti kirjattu rakenteiden ja laitteiden 
pysyväisluonteiseen sijoittamiseen liittyvistä sopimisesta päättäminen, 
kaivuluvista päättäminen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti, tie-
liikennelainsäädännön mukaisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja -
rajoituksista päättäminen ja ajoneuvon siirtämiseen liittyvistä viran-
omaistehtävistä päättäminen. Lisäksi asiakkuusjohtajan tehtäväksi on 
hallintosäännössä osoitettu tapahtumalupien sekä erikoiskuljetuksia ja 
erikoiskuljetusajoneuvoja koskevan asetuksen mukaisten suostumus-
ten antaminen.

Maankäyttöjohtajalle yleisten töiden lautakunnan tehtävistä on nykyisen 
delegoinnin mukaisesti osoitettu valtuus toimia maankäyttö- ja raken-
nuslaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka valvoo, että liiken-
neväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut 
ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

Yleisten töiden lautakunnan toimivaltaan kuuluvista tehtävistä kunnalli-
sen pysäköinninvalvojan asettaminen on henkilövalintana osoitettu toi-
mialajohtajalle. Muut rakennustoimen johtosäännössä lautakunnalle 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 40 (159)
Kaupunginhallitus

Kj/4
31.10.2016

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

osoitetut tehtävät on jaettu ympäristö- ja lupajaostolle, rakennusten ja 
yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle. Hal-
lintosäännössä lautakunnan toimivaltaan on lisätty maaseutuelinkeino-
jen järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaiset tehtävät.

Ympäristötoimen johtosäännön ympäristölautakunnan tehtävät on pit-
kälti siirretty sellaisenaan kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaos-
ton tehtäviin ja ympäristöjohtajalle määrätyt tehtävät on lähes sellaise-
naan siirretty uuteen hallintosääntöön ympäristövalvonnan tehtäviä joh-
tavan viranhaltijan tehtäviksi. Tällä hetkellä kaupunginvaltuuston toimi-
vallassa oleva kunnan ympäristönsuojelumääräysten antaminen on 
hallintosäännössä osoitettu ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaan. Ym-
päristönsuojelumääräykset tarkentavat ympäristönsuojelulakia ja ovat 
pääosin teknisluonteisia määräyksiä.

Asuntotuotantotoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston johtosäännössä 
toimikunnalle osoitettu erityinen toimivalta on kohdennettu uudessa hal-
lintosäännössä viranhaltijalle, koska tehtävät eivät edellytä poliittista 
harkintaa. Muut nykyisin asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle ku-
luvat tehtävät sisältyvät toimialan lautakunnan, jaostojen tai toimialajoh-
tajan yleis- tai erityistoimivaltaan.

1 § Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta

Valtuuston 22.6.2016 päättämän hallintosäännön sanamuotoja on täs-
mennetty ja korjattu useissa kohdissa. 

Sisällöllisenä muutoksena lautakunnan toimivalta hyväksyä asemakaa-
vamuutoksia asetetaan vastaamaan lautakunnan toimivaltaa myöntää 
poikkeamisia asemakaavasta. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaa-
van muutokset ovat valtuuston toimivallassa.

Päätetyn hallintosäännön kohta 8, kaavaehdotuksen asettaminen julki-
sesti nähtäville, ehdotetaan poistettavaksi. Kaavan valmistelussa tulee 
olla mahdollista asettaa kaava nähtäville tai uudelleen nähtäville ilman 
toimielimen päätöstä. 

Lautakunnan päätettäväksi kuuluvaa tai viranhaltijalle siirrettävää toimi-
valta on yhdenmukaistettu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen 
ja jaostojen toimivallan kanssa. Toimivaltaan on lisätty kiinteistöjen hal-
lintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen sekä kiinteistöjen tai ra-
kennusten luovuttaminen kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, 
katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä 
päättäminen sekä maaseutuelinkeinojen järjestämisestä kunnissa an-
netun lain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä päättäminen. 
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Toimitilojen hankkiminen kaupungin käyttöön sekä tilahankkeita koske-
vien suunnitelmien ja luonnospiirustusten hyväksyminen on siirretty ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston tehtäviin.

Asiakkuusjohtajalle on siirretty toimialan hallinnassa olevien maa-aluei-
den lyhytaikaista käyttämistä koskeva päätöksenteko ja kaupungin 
asuntohallintoon kuuluvat tehtävät sekä asukasvalintojen vahvistami-
nen ja kaupungin vuokra-asuntojen osoittaminen muiden toimialojen 
käyttöön.

Lisäksi toimivaltasäännöksiä on yleistetty siten, että lautakunta päättää 
vain hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomion ottaen periaatteellisesti 
merkittävistä MRL 171 §:n mukaisista poikkeamisista, jotka kuuluivat 
johtosäännössä kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviin. Toimivalta 
maankäytöllisten vaikutusten arviointia edellyttävästä poikkeamisesta 
on siirretty maankäyttöjohtajalle ja toimivalta merkitykseltään vähäises-
tä poikkeamisesta ja rakennuksen suojelua koskevasta määräyksestä 
poikkeamisesta on siirretty rakennusvalvontaa johtavalle viranhaltijalle.

Poikkeamisen merkittävyyden arviointi perustuisi tapauskohtaiseen ko-
konaisarviointiin, jossa otetaan huomioon hankkeen koko ja käyttötar-
koitus. Periaatteellisesti merkittäviä poikkeamisia olisivat esimerkiksi 
huomattavat asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden- ja tehokkuu-
den nostamiset, kuten asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylit-
täminen yli 20 %:lla, pientalotontin kaavan mukaisen tehokkuuden nos-
taminen enemmän kuin et= 0,5 vastaava määrä ja kaavan mukaisen 
käyttötarkoituksen muuttaminen. Merkittävänä voidaan tapauskohtai-
sesti pitää myös rakentamisen ulottamista alueelle, jolle ei ole osoitettu 
asemakaavassa rakennusoikeutta, mikäli rakentaminen ei ole kaavan 
periaatteiden mukaista.

Maankäyttöjohtaja päättäisi poikkeamisesta, kun kaavan mukaista ole-
massa olevan rakennuksen rakennusoikeutta nostetaan noin yli 10 
%:lla ja uudisrakennuksen rakennusoikeutta noin yli 5 %:lla. Tätä pie-
nemmät rakennusoikeuden lisäykset päätettäisiin rakennusluvan yhtey-
dessä MRL 175 §:n mukaisina vähäisinä poikkeamisina. Poikkeami-
seen rakennusten suojelua koskevista säännöksistä liittyy muihin poik-
keamisiin nähden enemmän oikeudellista harkintaa, jolloin on tarkoituk-
senmukaista, että näistä poikkeamisesta päättää rakennusvalvontateh-
tävistä huolehtiva viranhaltija.

2 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivalta

Jaoston toimivaltaa on yhdenmukaistettu rakennusten ja yleisten aluei-
den jaoston toimivallan kanssa mm. taksoista päättämisen ja jaoston 
toimialaan liittyviä asioita koskevien esitysten tekemisen osalta. Tehtä-
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vien sanamuotoja on täsmennetty ja lisäksi yksittäisiä tehtäviä on siir-
retty toimivaltaan, joka on mahdollista delegoida viranhaltijoille.  

Kaupunginvaltuustolta jaoston tehtäviin on lisätty kunnan ympäristön-
suojelumääräysten antaminen. Ympäristö- ja lupajaosto toimii ympäris-
tönsuojelulakia soveltavana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, 
joten toimivallan siirto jaostolle on sekä substanssin että käsittelyn te-
hokkuuden puolesta tarkoituksenmukaista.

Rakennustöiden keskeyttämisestä päättää lain mukaan rakennusval-
vonnan viranhaltija, joten tehtävä on siirretty rakennusvalvontaa johta-
van viranhaltijan toimivaltaan. Lisäksi jaoston tehtävistä on poistettu 
muita nykyisessä johtosäännössä viranhaltijoille osoitettuja tai lauta-
kunnan viranhaltijoille delegoimia tehtäviä.

3 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Jaoston toimivaltaan on taksoista päättämisen ja jaoston toimialaan liit-
tyviä asioita koskevien esitysten tekemisen lisäksi osoitettu kaupungin-
hallituksen vahvistamissa rajoissa liikehuoneistojen ostaminen, myymi-
nen, vuokraaminen ja vaihtaminen sekä tarveselvityksen perusteella ti-
lahankkeita koskevien hanke- ja muiden suunnitelmien hyväksyminen. 
Lisäksi jaosto päättää kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta.

4 § Kaupunkiympäristön toimialajohtajan erityinen toimivalta

Toimialajohtajan tehtäviin on lisätty maanomistajan puhevallan käyttö 
kaupungin puolesta.

Toimialajohtajan erityiseen toimivaltaan kuuluu aiemmin mainittujen 
tehtävien lisäksi toimialan vuokraamilla alueilla sijaitsevien rakennus-
ten, rakennelmien ja laitteiden lunastamisesta sekä maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisista yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta 
johtuvista korvauksista päättäminen. Nämä ovat kuuluneet viranhaltijan 
toimivaltaan myös nykyisessä kiinteistötoimen johtosäännössä.

5 § Maankäyttöjohtajan toimivalta

Maankäyttöjohtajan toimivaltaan kuuluvat tehtävät, joita on mahdollista 
delegoida edelleen muille viranhaltijoille, ovat edellä erikseen mainittuja 
tehtäviä lukuun ottamatta joko osoitettu nykyisissä johtosäännöissä vi-
ranhaltijoille tai delegoitu heidän päätettävikseen.

6 § Kaupungininsinöörin toimivalta

Kaupungininsinöörille tai tämän edelleen delegoitavaksi on osoitettu 
asuntotuotantotoimikunnalle nykyisessä johtosäännössä kuuluva erityi-
nen toimivalta. Kaupungininsinöörin tehtävänä on päättää rakennutetta-
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vien yhtiöiden perustamisesta ja luovuttamisesta, yhtiöiden yhtiöko-
kouksien edustajien, hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien nimeämi-
sestä, asuntojen rakennuttamista koskevista sopimuksista, lainojen ha-
kemisesta, yleissuunnitelmien ja pääpiirustusten hyväksymisestä, ra-
kennusluvan hakemisesta sekä asumiseen ja rakentamiseen liittyvien 
avustusten hakemisesta. 

Kaupungininsinöörin tehtäviin on siirretty myös aiemmin mainittu toi-
mialan hallinnassa olevien rakennusten ja rakennelmien purkamisesta 
päättäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita aiemmin viranhaltijoille 
osoitettuja tehtäviä.

7 § Asiakkuusjohtajan toimivalta

Kiinteistölautakunnan tehtäviin kuuluva kiinteistörekisterin pitäjän mää-
rääminen ja asuntolautakunnan tehtäviin kuuluva asukasvalinnoista 
päättäminen on osoitettu hallintosäännössä asiakkuusjohtajan toimival-
taan. Muu asiakkuusjohtajalle kuuluva toimivalta on osoitettu tai dele-
goitu nykyisissä johtosäännöissä pääsääntöisesti viranhaltijoille.

8 § Rakennusvalvontaa johtavan viranhaltijan toimivalta

Viranhaltija päättää toimivaltaansa kuuluvista maankäyttö- ja rakennus-
lainsäädännön mukaisista tehtävistä, kuten luvista, työjohtajista, val-
vonnasta, suunnittelijoista, rasitteista, tarkastuksista ja tutkimuksista 
sekä kokoontumistiloista. Lisäksi hänen tehtäviin kuuluu lupa- ja val-
vontamaksusta päättäminen.

Rakennuksen purkamisaikomuksesta tiedottaminen on tarkoituksenmu-
kaista osoittaa rakennusvalvontaa johtavan viranhaltijan toimivaltaan, 
koska lainsäädäntö asettaa tiedottamiselle 14 päivän määräajan, joten 
sen kierrättäminen jaoston kautta on haasteellista. Tehtävä on osoitettu 
myös voimassa olevassa rakennusvalvonnan johtosäännössä viranhal-
tijalle.

9 § Ympäristötointa johtavan viranhaltijan toimivalta

Viranhaltija päättää kaupungineläinlääkärien keskinäisestä tehtäväjaos-
ta sekä tarpeellisiin toimiin ryhtymisestä ilmanlaadun heiketessä. Lisäk-
si viranhaltija tekee pormestarille esityksen ympäristönsuojelulain edel-
lyttämiin ilmanlaadun turvaamista koskeviin toimenpiteisiin ryhtymisek-
si. 

Ilmanlaadun turvaamiseen liittyvien ympäristönsuojelulain mukaisten 
tehtävien työnjako viranhaltijan ja pormestarin välillä on sama kuin tällä 
hetkellä ympäristöjohtajan ja kaupunginjohtajan välillä.

10 § Pelastuslautakunnan toimivalta
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Lautakunnan toimivaltaan on lisätty muiden lautakuntien tapaan talou-
den hoitoa koskevat tehtävät tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, ti-
linpäätöstiedoista ja poistoajoista.

11 § Pelastuskomentajan toimivalta

Hallintosäännössä määritelty toimivalta vastaa pelastustoimen nykyi-
sessä johtosäännössä pelastuskomentajalle määriteltyä toimivaltaa. 
Tämän lisäksi pelastuskomentaja toimivaltaan on lisätty laitoksen johta-
jan yleiseen toimivaltaan kuuluvat henkilöstöasiat, nykyisen talous-
säännön käytännön mukaisesti virastopäällikölle kuuluvat talousasiat 
sekä lautakunnalle johtosäännössä kuulunut vahingonkorvauksesta 
päättäminen.

12 § Liikenneliikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Hallintosäännön mukaan johtokunta hyväksyy kaupungin metroliiken-
nesäännön ja raitioliikennesäännön. Tästä ei ole aiemmin ollut mää-
räystä HKL:n johtosäännössä, vaan kyseisiä sääntöjä hyväksytty vaih-
televasti kaupunginvaltuustossa ja liikelaitoksen johtokunnassa, joten li-
säys selkiyttää toimivaltuuksia.

13 § Liikenneliikelaitoksen johtajan erityinen toimivalta

Hallintosääntöön on lisätty 1.3.2016 voimaan astuneen kaupunkiraide-
liikenteestä annetun lain mukaiset vastuut koskien toiminnanharjoitta-
jan ilmoitusta liikenteen turvallisuusvirastolle sekä turvallisuusjohtamis-
järjestelmän ylläpitoa. Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtaja hakee kau-
pungin puolesta liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja –
avustukset.

Hallintosääntöön on sisällytetty selvyyden vuoksi HKL:n voimassa ole-
van johtosäännön määräykset puhevallan käytöstä. Kuntalain mukaan 
liikelaitoksen johtaja käyttää liikelaitoksen johtokunnan puolesta puhe-
valtaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

17 luku Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan erityinen toimivalta jäi auki hallinto-
sääntöpäätöksessä 22.6.2016.

1 § - 4 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja 
nuorisojaoston toimivalta

Lautakunnan ja jaostojen toimivallan jako on tarkennettu avustustoimin-
taan ja siihen liittyvään delegointiin. Lautakunta päättää toimialan avus-
tusmäärärahojen jakamisen periaatteista. Jaostot päättävät käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avustusten jakamiseen 
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liittyvät tehtävät ovat nykyisin kirjasto- ja kulttuurilautakunnalla, liikunta-
lautakunnalla ja nuorisolautakunnalla.

Johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaisesti on lisätty kulttuu-
ri-, liikunta- ja nuorisojaostojen toimivaltaan tehtävät asettaa osaltaan 
palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista ja 
antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuun-
nitelmasta.

Kulttuurijaosto vahvistaa lisäksi taiteen perusopetuksen opetussuunni-
telmat.

5 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta

Toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien osalta valmistelussa ei ole 
havaittu tarvetta kirjata erityistä toimivaltaa hallintosäännössä.

18 luku Erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla

3 § Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan erityinen toimivalta

Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan toimivaltaan on siirretty nykyisen 
viraston päällikön toimialakohtaiset tehtävät.

Toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien osalta valmistelussa ei ole 
havaittu tarvetta kirjata erityistä toimivaltaa hallintosäännössä.

19 Luku Päätöksentekoa ja toimivallan jakoa koskevat määräykset

1 § Esittely

Lisätty maininta, että kaupunginvaltuustossa ei ole esittelijää. Kaupun-
ginvaltuustossa asiat käsitellään nykykäytännön mukaisesti kaupungin-
hallituksen, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan tekemän 
esityksen pohjalta, eikä siellä ole henkilöesittelijää.

3 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (otto-oikeus)

Ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaista säännöstä puuttua 
alemman viranomaisen toimivaltaan. Otto-oikeus on tällainen poikkeus-
säännös. Otto-oikeus ei ole päätöksenteon alistamista. Eräät päätös-
tyypit on suoraan lain nojalla rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

Nykykäytännössä kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja voi ottaa kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi asian, josta sen alainen viranomainen on teh-
nyt päätöksen. Lautakunta tai lautakunnan puheenjohtaja voi ottaa lau-
takunnan käsiteltäväksi asian, josta sen alainen viranomainen on teh-
nyt päätöksen, ellei sitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
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HKL:n johtokunta on samassa asemassa kuin lautakunta. Muilla johto-
kunnilla ei ole otto-oikeutta. Otto-oikeuden käyttöaika 14 päivää tai toi-
mielimen päättämä lyhyempi aika. 

Rajoituspäätöksenä on kaupunginhallituksen 1.12.2014 § 1261, jossa 
otto-oikeuden käyttöaika 8 päivää ja että otto-oikeutta ei käytetä lauta-
kuntien tai HKL:n johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin. 
Myös lautakunnilla on rajoituspäätöksiä.

Esityksen mukaan kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta seuraaviin 
päätöksiin: kaupunginhallituksen jaostot, keskushallinnon viranhaltijat, 
keskushallinnon liikelaitosten johtokunnat, toimialalautakunnat, toimia-
lalautakuntien jaostot, pelastuslautakunta ja liikenneliikelaitoksen johto-
kunta. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus edelleen tekisi rajoitus-
päätöksen, jonka mukaan se ei käytä otto-oikeutta toimialojen viranhal-
tijoiden päätöksiin.

Muilla toimielimillä on otto-oikeus omiin jaostoihin, alaisiin viranhaltijoi-
hin, pelastuslautakunnalla pelastuslaitoksen viranhaltijoihin sekä liiken-
neliikelaitoksen johtokunnalla liikelaitoksensa viranhaltijoihin.

Jaostoilla ei ole otto-oikeutta. Kaupunkiympäristölautakunnalla ei ole 
otto-oikeutta pelastus- tai liikenneasioihin. Keskushallinnon liikelaitos-
ten johtokunnilla ei ole otto-oikeutta lainkaan.

Pormestarilla on esityksen mukaan päätösvalta ottaa kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi kaikki asiat, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen 
otto-oikeuden piiriin. Samoin oikeus on apulaispormestarilla toimiala-
lautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvissa asioissa ja pelastuslauta-
kunnan ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajilla. Kanslia-
päälliköllä ja vastaavasti toimialajohtajalla on esityksen mukaan oikeus 
päättää viranhaltijoiden, mutta ei toimielinten, tekemien päätösten otta-
misesta kaupunginhallituksen tai toimialalautakunnan käsiteltäväksi.

4 § Hankintaoikaisun käsittelevä viranomainen

Lisätty uusi pykälä nykykäytännön mukaan taloussäännöstä. Uutena 
asiana on määritelty kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn oikaisun 
käsittely valtuustossa.

5 § Puhevallan käyttö ja lausunnot ulkopuolisille

Viranomainen tarkoittaa joko toimielimiä tai viranhaltijaa sen mukaan 
kumman tehtäviin asia kuuluu.

IV osa Talous ja valvonta

20 luku Talouden hoito
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Nykyisen taloussäännön määräykset on tuotu tarvittavin osin hallinto-
säännön lukuun 20. Kuntalaki sisältää useita pykäliä liittyen talouden 
hoitoon, joita ei ole toistettu tässä yhteydessä toisin kuin aiemmin ta-
loussäännössä.

Verrattuna nykyiseen taloussääntöön on yksityiskohtaista sääntelyä jä-
tetty kaupunginhallituksen, rahoitusjohtajan sekä taloushallintoliikelai-
toksen toimitusjohtajan antamien tarkempien ohjeiden piiriin.

Talousarvion ja -suunnitelman osalta on säädöksiin lisätty talousarvion 
laatimisohjeet, joiden antaminen on myös sisällytetty kaupunginhallituk-
sen toimivaltaan (edellä 8 luku).

Hankintayksiköiden määritelmä on tuotu uutena asiana sääntelyn pii-
riin.

Yhteishankintojen osalta on kaupunginkanslia määritelty yhteishankin-
tayksiköksi. Tämän lisäksi kansliapäällikön toimivaltaan on lisätty mah-
dollisuus päättää yksitäisten hankintojen osalta jokin muukin hankin-
tayksikkö toimimaan yhteishankintayksikkönä.

Aiemmin teknisen palvelun lautakunnalle ja hankintajohtajalle määritel-
ty toimivalta yhteishankinnoissa siirtyy hallintosääntöpäätöksen myötä 
kansliapäällikölle osaksi kaikkia kaupunginkanslian hankintoja. Kanslia-
päällikkö voi halutessaan delegoida hankintojen ja yhteishankintojen 
toimivaltaa.

21 luku Hallinnon ja talouden tarkastus

Täydennetään tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella.

22 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäisen valvontaa ja riskienhallintaa 
liittyvien tehtävien ja vastuunjako kunnassa. Nykyisin vastuut on määri-
telty valtuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteissa ja johtosäännöissä (mm. lauta- ja johtokuntien vastuut ja vi-
ranhaltijoiden vastuut) sekä myös kaupunginhallituksen antamissa si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa. Vastuissa ja tehtävissä 
ei ole muutosta.

V osa Henkilöstö

23 luku Henkilöstö

2 § Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Samansisältöinen kuin nykyisessä hallintosäännössä. Viittaus lakiteks-
tiin on poistettu.
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3 § Virkasuhteeseen ottavan viranomaisentoimivalta

Koottu lyhyempään muotoon aiemminkin virkasuhteeseen ottavalla vi-
ranomaisella ollutta päätösvaltaa.

VI osa Hallinto

24 luku Hallintomenettely ja päätöksenteko

Hallintomenettelyä koskien on perusteltua tuoda hallintosääntöön mää-
räykset asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedon antamisesta, ja asiakirja-
hallinnon järjestämisestä. Nämä määräykset ovat myös voimassa ole-
vassa hallintosäännössä lukuun ottamatta asiakirjahallinnon järjestä-
mistä. 

Kuntalain (410/2015) 90 §:n 1 momentin 2l-kohdan mukaan hallinto-
sääntöön on nyt otettava määräyksiä asiakirjahallinnon järjestämisestä. 
Koska arkistolain (831/1994) 9 §:n 1 momentin mukaan arkistotoimen 
järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle, hallintosääntöön 
on tarkoituksenmukaista ottaa vain viittaus tähän vastuuseen.

Määräysten kieliasua on muutoin parannettu ja selvennetty.

25 luku Kaksikielisyys

Kaksikielisyyttä koskevia määräyksiä on nykyisin eri puolilla johtosään-
töjä. Hallintosääntöä uudistettaessa on tarkoituksenmukaista koota 
määräykset yhteen sekä täydentää niitä tarvittavilta osin. Tarkentavia 
määräyksiä esitetään muun muassa työkielestä ja kokouskielestä. Pe-
rusperiaate kaksikielisyydestä tai kielten käyttämisestä hallinnossa ei 
muutu. Valmistelussa on otettu huomioon Helsingin kaupungin kaksi-
kielisyystoimikunnan ehdotus.

VII osa Osallistuminen ja viestintä

26 luku Aloiteoikeus ja aloitteiden käsittely

Kunnan jäsenen aloitteiden käsittelyä valtuustossa esitetään tihennet-
täväksi kahteen kertaan vuodessa nykyisen yhden sijaan. Tämä paran-
taa luottamushenkilöiden tiedonsaantia valtuuston toimivaltaan kuulu-
vista kunnan jäsenten aloitteista. Sama koskee nuorten aloitteita.

27 luku Kaupunkilaisten ja palvelunkäyttäjien osallistumisoikeus

1 § Osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteet

Pohjana ovat olleet uuden kuntalain osallisuussäännökset. Lisäksi on 
haettu Helsinkiin soveltuvaa, pidemmälle menevää mallia joka kytkey-
tyy uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen.
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Käyttäjälähtöisen kaupungin kehittämisen keskiössä on kuntalaisten 
kokemustieto ja asiantuntemus. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa 
yhteistyö kunnan jäsenten ja palvelujen käyttäjien kanssa nähdään 
osana strategista tavoitetta kaupunginosien asukaslähtöisestä ja yhtei-
söllisestä kehittämisestä sekä osallisuuden edistämisestä. Helsingin tu-
lee huolehtia yhdenvertaisista osallistumismahdollisuuksista ja tukea 
erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten ja alueiden osallis-
tumista. 

Hallintosäännössä ei ole tarkoituksenmukaista säätää osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen yksityiskohdista. Periaatteita ja osatekijöitä kuvataan 
tarkemmin liitteenä olevassa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kuvauk-
sessa.

Asukas- ja käyttäjälähtöisen toimintakulttuurin ja sitä edistävien menet-
telytapojen ja prosessien kaupunkitasoinen toteutuminen ja kehittämis-
työ edellyttää osallisuus- ja vuorovaikutusmallin strategista ohjausta. 
Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumista, laatua, läpinäkyvyyttä, 
vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita tulee myös seurata ja arvioida osa-
na strategian toteutumisen seurantaa.

Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaan 16.3.2016 osallisuus 
ja – vuorovaikutusmallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen. 
Tällä ei tarkoiteta kuntalain 36§ mukaista alueellisen toimielimen perus-
tamista vaan toimintamallia, jolla kaupunki voi olla vuorovaikutuksessa 
asukkaiden ja yhteisöjen kanssa alueellisesti suunnitelmallisemmin ja 
yhtenäisemmin. Vaikka alueellisen osallistumisen periaatteiden hyväk-
syminen kuuluu kaupunginhallituksen yleiseen toimivaltaan, tuodaan 
erillisellä hallintosääntökirjauksella esiin toimialarajat ylittävien menette-
lytapojen yhteensovittamisen tärkeys tässä asiassa.

2-4 § Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen, ikääntyneen väestön osallistuminen 
ja vaikuttaminen sekä vammaisten henkilöiden osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntalakiin on siirretty nuorisolaista nuorten vaikuttajaryhmää koskeva 
säädös, vanhuspalvelulaista vanhusneuvostoa ja vammaispalvelulaista 
vammaisneuvostoa koskeva säädös. Hallintosäännössä määrätään, et-
tä kaupunginhallitus asettaa nämä toimielimet.

28 luku Kaupungin viestintä

Kuntalain (410/2015) 90 § 1 momentin 2o-kohdan mukaan hallinto-
sääntöön on otettava määräykset viestinnän periaatteista. Koska vies-
tinnästä säädetään myös lain 29 §:ssä, ja koska viestinnän yksityiskoh-
dat on tarkoituksenmukaista jättää kaupunginhallituksen harkittavaksi, 
esitetään hallintosääntöön kirjattavaksi vain viittaukset edellä mainittui-
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hin ja lyhyt kirjaus kaupungin jo voimassa olevista viestinnän periaat-
teista.

VIII osa Kokousmenettely 29 luku ja VIII osa Valtuustoa koskevat määräykset 30 lu-
ku

Kokousmenettelyä koskevia määräyksiä on nykyisin sekä hallintosään-
nössä että kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännössä 
on lisäksi määrätty, että työjärjestystä noudatetaan muissa toimielimis-
sä määrätyiltä osin. Järjestely on epätyydyttävä, ja siksi on tarkoituk-
senmukaista koota määräykset siten, että kaikille toimielimille yhteiset 
määräykset kootaan kokousmenettelyä koskevaan lukuun ja näitä täy-
dentävät valtuuston toimintaa koskevat erityismääräykset valtuustoa 
koskevaan lukuun.

Asiallisia muutoksia kokousmenettelyyn ei esitetä tehtäväksi. Valtuute-
tun aloite voitaisiin kuitenkin jatkossa jättää ainoastaan kokousjärjestel-
mässä. Tämä on ollut vuoden 2016 alusta mahdollista, ja tehostaisi 
merkittävästi sekä valtuutettujen että käsittelijöiden työtä. Lisäksi ehdo-
tetaan, että keskustelupöytäkirjaa koskevat määräykset poistettaisiin, 
jolloin voitaisiin harkita, tarvitaanko keskustelupöytäkirjaa enää, koska 
kokoukset tallennetaan videoina. Valtuustossa olisivat puheoikeutettuja 
pormestari, apulaispormestarit ja kansliapäällikkö, ja heidän puheen-
vuoronsa olisivat etusijalla nykyisen johtajiston puheenvuorojen tapaan. 
Kyselytunnin kysymyksiin vastaisivat pormestari ja apulaispormestarit.

Määräyksiin esitetään koottavaksi sellaisia vakiintuneita käytäntöjä, 
joista ei ole aiemmin määrätty, mutta joiden pohjalta on toimielimissä 
toimittu. Näitä ovat kokouskutsun lähettämisen ajankohta, läsnäolo- ja 
puheoikeutta koskevat määräykset, esityslistan lähettäminen kokous-
kutsun mukana, eri ehdotustyyppien määrittely sekä toimielinten hallin-
totehtävien hoitaminen. Valtuustoa koskevissa määräyksissä näitä ovat 
puheenvuorotyyppien määrittely tarkemmin ja selkeämmin sekä lähete-
keskustelun ottaminen yhdeksi asian käsittelyn mahdollisuudeksi.

Edellä esitetyn lisäksi määräyksissä on tehty useita kieliasun tarkistuk-
sia, yhtenäistämisiä ja pykälöinnin uudelleenjakoa. Lisäksi on tehty joh-
tamisjärjestelmän ja kuntalain muutoksesta johtuvat tekniset muutok-
set.

IX osa Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Nykyisin luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista määrätään luot-
tamushenkilöiden palkkiosäännössä. Säännössä ovat sekä periaatteet 
että konkreettiset taloudellisten etujen määrät. Kuntalaissa (410/2015) 
ei edellytetä, että hallintosäännössä olisi määräyksiä luottamushenkilöi-
den taloudellisista etuuksista, vaikka lain 14 §:n 2 momentin 11 kohdan 
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mukaan luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päät-
tääkin valtuusto. 

Tarkoituksenmukaista on, että periaatteet ja asiaa koskevan toimivallan 
delegointi kirjataan hallintosääntöön. Palkkioiden ja korvausten määris-
tä valtuusto päättäisi erikseen. Ehdotetut periaatteet perustuvat kunta-
lain 82 §:n 1 ja 2 momentteihin sekä voimassa olevassa palkkiosään-
nössä oleviin periaatteisiin. Kaupunginkanslialle ehdotetaan oikeutta 
antaa teknisiä määräyksiä maksatuksesta ja korvausten hakemisesta 
ja toisaalta ratkoa epäselviä tilanteita.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen eteneminen ja jatkovalmistelu

Organisaation valmistelun vaiheet

Johtaminen ja koordinaatio jatkaa muutosprosessin johtoryhmänä. 
Ryhmä kokoaa toimialaryhmien valmistelun pohjalta ehdotuksen palve-
lukokonaisuuksia alemmasta organisaatiosta.

Osallisuus-työryhmä jatkaa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toimenpi-
teiden yksityiskohtaisempaa valmistelua yhteistyössä muiden työryh-
mien kanssa. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toteuttamistavoista 
määritellään tarkemmin muussa johtamisjärjestelmätyössä kuin hallin-
to- ja toimintasäännössä.

Hallinto- ja tukipalvelut -ryhmä jatkaa toimialojen hallinto- ja tukipalve-
luiden järjestämisen ja organisoitumisen koordinoimista. Toimialojen 
hallinnon organisaatio määritellään kunkin toimialan toimintasäännös-
sä.

Toimialaryhmien työskentely jatkuu hallintosäännön täydennysten jäl-
keen palvelukokonaisuuksia alemman organisaation valmistelulla sekä 
toimintasäännön valmistelulla.

Kunkin toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatios-
ta päättää hallintosäännön mukaan toimialalautakunta (10 luku 1 § 2 
mom). Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen mukaisesti kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpa-
noon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön 
voimaantuloa. Tämän mukaisesti toimialojen palvelukokonaisuutta seu-
raavan tason organisaatiosta tuodaan päätösesitys kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaostolle syyskaudella.

Kolmen toimialan osalta päätöksiä seuraavasta organisaatiotasosta on 
mahdollista tehdä 22.6.2016 hyväksyttyyn hallintosääntöön perustuen. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan 
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organisaatiopäätöksiä valmistellaan tuotaviksi johtamisen jaostolle lo-
kakuun puolivälin jälkeen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaa-
tiopäätöstä valmistellaan tuotavaksi johtamisen jaostolle lokakuun lo-
pussa.

Kaupunkiympäristön toimialaan liittyviin hallintosäännön osiin esitetään 
nyt kaupunginvaltuuston päätettäväksi runsaasti tarkennuksia, joten toi-
mialan seuraavasta organisaatiotasosta on mahdollista tehdä päätök-
siä mikäli valtuusto hyväksyy nyt päätettäväksi esitettävä täydennykset. 
Valmistelu on aikataulutettu siten, että kaupunkiympäristön palveluko-
konaisuutta seuraavan organisaatiotason on mahdollista esitellä johta-
misen jaostolle tämän hallintosäännön päätösesityksen tultua käsitte-
lyksi kaupunginhallituksessa.

Viimeisenä vaiheena syksyn 2016 valmistelussa on keskushallinnon ja 
toimialojen toimintasääntöjen valmistelu ja päättäminen. Toimintasään-
nöt määrittelevät keskushallinnon ja toimialojen yksityiskohtaisen orga-
nisaation. Toimintasäännön perusteella voidaan sijoittaa henkilöstö uu-
teen organisaatioon sekä valmistella tarvittavat muutokset tietojärjestel-
miin. Näiden toimenpiteiden vaatiman ajan vuoksi tavoiteaikatauluna 
on, että toimintasäännöistä voidaan tehdä päätöksen vuoden 2016 lop-
puun mennessä.

Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toiminta-
säännön (14 luku 1 § 1 mom). Kansliapäällikkö hyväksyy kaupungin-
kanslian toimintasäännön (12 luku 1 § 1 mom 5). Tarkastusjohtaja 
päättä tarkastusviraston johtosäännöstä (13 luku 2 § 1 mom 1).

Toimialajohtajien valintaprosessia on valmisteltu siten, että toimialajoh-
tajat voivat aloittaa virassaan ennen vuodenvaihdetta. Päätös organi-
saatiosta eli toimintasäännöstä on em. henkilöstö- ja tietojärjestelmä-
muutosten vuoksi tehtävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Mikäli toi-
mialajohtajien aloitus viivästyy, on uudistuksen toteuttamisen varmista-
miseksi tarpeen esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että kanslia-
päällikkö voi tehdä toimialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosään-
nön toimeenpanoon liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaan-
tuloa ja toimialajohtajien virkasuhteen alkamista.

Hallinto- ja tukipalvelut organisoidaan hallintosäännön (4 luku 9 §) mu-
kaisesti niin, että jokaisella toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäk-
si toimialajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto. Toimialan hallinto 
huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista. Toimialojen hallinnon or-
ganisoinnista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimialan toiminta-
säännössä.

Korkeasaaren eläintarhan asemaa selvittävän työryhmän työ jatkuu, jo-
ten eläintarhan sijoittumista uuteen organisaatioon ei ole määrätty pää-
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tettäväksi esitettävässä hallintosäännössä. Eläintarhaa koskevien selvi-
tysten valmistuttua on kaksi päävaihtoehtoa päätöksenteon etenemisel-
le selvitysten tuloksista riippuen. Mikäli muu organisaatiomalli kun kau-
pungin organisaatioon kuuluminen (esim. yhtiö tai säätiö) on toteutta-
miskelpoinen, valmistellaan asiaa koskeva päätösehdotus.

Mikäli vaihtoehdoksi jää kaupungin organisaatioon kuuluminen tulee 
valmisteltavaksi eläintarhan sijoittaminen kaupungin organisaatioon 
kaupunginvaltuuston johtamisuudistuspäätösten 16.3.2016 ja 
22.6.2016 linjausten mukaisesti niin että toimielin ja toimialarakennetta 
ei muuteta.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on mahdollista valmistella esitys hallinto-
säännön täydentämiseksi siten, että eläintarha sijoitetaan kaupungin 
organisaatioon hallintosäännön määräyksillä. Toisena vaihtoehtona on, 
että eläintarha sijoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokonai-
suuteen palvelukokonaisuutta alemman tason organisaation päätöksel-
lä.

Johdon ja esimiesten valinnat sekä henkilöstön siirto uuteen organisaatioon

Uuteen organisaatioon perustettavat uudet virat ja tehtävät täytetään 
pääsäännön mukaan sisäisesti, ellei valitseva viranomainen toisin pää-
tä. Kun tehtävät täytetään sisäisesti, kohdennetaan ns. ilmoittautumis-
menettely aiemmin vastaavissa tehtävissä toimineille henkilöille.

Palvelukokonaisuuksien johdon valinnat tehdään hallintosäännössä 
määrättyjen palvelukokonaisuuksien tehtävien ja johdon kelpoisuus-
vaatimuksien perusteella.

Palvelukokonaisuuksista seuraavan tason organisaation esimiesten va-
linnat tehdään kullakin toimialalla sen jälkeen kun kaupunginhallituksen 
johtamisen jaosto on päättänyt toimialan organisaatiosta.

Muiden esimiesten ja henkilöstön siirrot keskushallinnossa ja toimialoil-
la voidaan tehdä, kun keskushallinnon ja toimialojen toimintasäännöt 
on päätetty.

Yhteistoiminta

Johtamisjärjestelmäuudistukselle on laadittu kaupunkitasoinen yhteis-
toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan valmistelun ja päätöksenteon 
edetessä. Valmisteluvaiheen asiasisältö ratkaisee, missä yhteistoimin-
taa kulloinkin toteutetaan.

Syksyn 2016 aikana on valmisteltu kullekin uudelle toimialalla oma yh-
teistoimintasuunnitelma perustuen edellä esitettyyn toimialojen organi-
saation jatkovalmistelun suunnitelmaan.
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Käytännesäännöt

Valtuuston 22.6.2016 päätöksen perustelujen mukaisesti uuteen johta-
misjärjestelmään liittyvät luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon 
käytännesäännöt on mahdollista valmistella, kun uuden johtamisjärjes-
telmän keskeiset ratkaisut on päätetty. Jatkovalmisteluna asiassa tuo-
daan kaupunginhallituksen johtamisen jaoston käsiteltäväksi talven 
2016–17 aikana käytännesäännöt, jotka voidaan esimerkiksi merkitä 
tiedoksi johtamisen jaostossa tai kaupunginhallituksessa.

Uudistuksen arviointi

Johtamisuudistuksesta on tarkoitus tehdä kokonaisvaltainen arviointi-
tutkimus vuosina 2017 - 2020.  Arviointitutkimuksen tarkoituksena on 
arvioida kokonaisvaltaisesti Helsingin johtamisuudistusta.  Arvioinnin ja 
sen tuottaman tiedon tarkoituksena on myös mm. tukea johtamista, 
muutoksen johtamista ja hyödyntää päätöksentekoa. Arviointi on tarkoi-
tus aloittaa keväällä 2017.  Arviointi tapahtuu seuraavan valtuustokau-
den aikana 2017 – 2020 siten, että arviointitutkimuksen tulee olla val-
mis 30.9.2020.

Arvioinnin tavoitteena on mm.

 arvioida johtamisuudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista
 arvioida ja tuottaa systemaattista tutkimuksellista tietoa johtamisuu-

distuksen onnistumisesta ja etenemisestä haluttuun suuntaan
 tuottaa systemaattista ja tutkimuksellista tietoa sekä kehittämiseh-

dotuksia johtamisuudistuksen suuntaamiseksi ja kehittämiseksi ta-
voitteiden mukaiseen suuntaan

 tuottaa arvioita ja näkemyksiä tulevaisuuden haasteista, kehittämis-
kohteista ja -tarpeista sekä näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia nii-
den ratkaisemiseksi

 tuottaa tietoa johtamisuudistuksen vaikutuksista (ml. ei-toivotut vai-
kutukset) ja vaikuttavuudesta.

Valtuuston päätöksen täytäntöönpano

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä

1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto jatkaa johta-
misjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seu-
raamista

2. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa täydentämään ja muut-
tamaan muutosprosessin johtoryhmää, toimialojen yksityiskoh-
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taisen rakenteen valmistelun työryhmiä ja muita tarvittavia työ-
ryhmiä

3. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa valmistelemaan hallinto-
sääntöön mahdollisesti tarvittavat korjaukset tai tarkistukset si-
ten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä 
2017

4. kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimi- ja neuvottelu-
kuntien asettamispäätökset kesällä 2017 nimitettävälle kaupun-
ginhallitukselle liitteen 6 mukaisten linjausten mukaisesti ja teke-
mään johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaiset selvi-
tykset johtamisen jaostolle koskien kaupunkikuvaneuvottelukun-
taa, kaupunkikuvakysymysten valmistelua ja päätöksentekopro-
sessia, esteettömyysasioiden neuvottelukuntaa ja historiatoimi-
kuntaa sekä keskustelupöytäkirjoja.

5. kehottaa ottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jatko-
valmistelussa huomioon johtamisen jaoston 17.10.2016 päätök-
sen, että kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, 
organisoidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tuki-
tehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelu-
tehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonai-
suutta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö näkyvin muutoksin
3 Osallisuusmallin vuorovaikutusraportti
4 Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli muistio
5 Toimi- ja neuvottelukuntien nykytila
6 Toimi- ja neuvottelukuntien muutokset (17.10.2016 Jojan muutoksin)
7 Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön tarkastustointa koskevista 

kohdista (Talk 19.10.2016, § 84)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 913

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.10.2016 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Marko Karvinen. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 17.10.2016 § 72

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti, että kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016 
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosään-
nön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:
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 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa 

 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hal-
lintosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännössä 
mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpa-
noon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön 
voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toi-
mialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon 
liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohta-
jien virkasuhteen alkamista.

Samalla johtamisen jaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmiste-
lemaan esityksen kaupunginhallitukselle siten, että valmistelussa huo-
mioidaan seuraavat muutokset ja täsmennykset:

1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 

Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtä-
vistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtä-
vät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta 

3. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunki-
kuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu 
ja päätöksentekoprosessi
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4. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettö-
myysasioiden neuvottelukunnalle

5. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historia-
toimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle.

Käsittely

17.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: 

1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 

Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä 
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät se-
kä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta 

3. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunki-
kuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu 
ja päätöksentekoprosessi

4. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettö-
myysasioiden neuvottelukunnalle

5. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historia-
toimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle. 

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: 
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1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 

Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä 
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät se-
kä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta. 

3. Hallintosääntöön lisätään toimialalautakuntien tehtäviin maininta, 
että ne voivat perustaa tarpeellisiksi katsomiaan neuvottelukun-
tia, joihin kutsutaan julkishallinnon viranhaltijoita ja ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 

4. Seuraavien neuvottelukuntien tulee jatkaa toimintaansa:

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan (KNK) tulee jatkaa toimintaansa 
uudelleen järjestäytyneenä niin, että myös sen nimi (esimerkiksi 
kaupunkiympäristön neuvottelukunta) heijastaa paremmin sen 
monipuolisia tehtäviä. 

Tekninen neuvottelukunta  (TNK)
Mikäli energiansäästöneuvottelukunta lakkautetaan, TNK vastaa 
joka tapauksessa rakennetun ympäristön energiakysymyksistä.

Historiatoimikunta jatkaa toimintaansa, sekä selvitetään tarve 
keskustelupöytäkirjojen pitämiselle

Kannattaja: Pilvi Torsti

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Erkki 
Perälä, Laura Rissanen

Ei-äänet: 3
Harri Lindell, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 6 
- 3.

Johtamisen jaosto hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.10.2016 Pöydälle

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

16.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 196

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien 

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää 
koskevat osat liitteen 1 mukaisesti 
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 että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpi-
teisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosään-
nön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä en-
nen hallintosäännön voimaantuloa 

 että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää, 
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digi-
taaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa. (Laura 
Kolbe) 

  
 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen 

liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, 
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö 
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun tur-
vaamiseksi. (Wille Rydman)

  
 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 

jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitse-
mien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien 
kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavas-
tuullisina valmistelijoina. (Maija Anttila)

Käsittely

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö 
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Hakanen valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että turvataan lautakuntien ja johtokun-
tien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toimialojen ja yksiköiden mää-
rittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henkilöstön osallistumista sekä sel-
vitetään ennen päätöksentekoa valtioneuvoston valmisteleman sote- ja 
aluehallinnon uudistuksen vaikutukset kunnan tehtäviin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

22 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun, jossa turva-
taan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toi-
mialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henki-
löstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa valtioneu-
voston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaikutukset 
kunnan tehtäviin.

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ni-
na Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Thomas Wallgren

Poissa: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen, Tuulikki 
Vuorinen
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Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen eh-
dottanut että kaupunginvaltuusto päättäsi hylätä esityksen ja velvoittaa 
kaupunginhallitusta valmistelemaan uuden esityksen, jossa ei keskitetä 
valtaa pieneen piiriin, turvataan lautakuntien ja yksiköiden riittävä mää-
rä sekä laajennetaan asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuk-
sia.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotet-
tu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat neljä toivomuspontta:

 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan asukkai-
ta ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm. 
osallistuvasta budjetoinnista.

  
 Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus nimetä 

edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryh-
miin.

  
 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mah-

dollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta 
omaksi yksiköksi.

  
 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mah-

dollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkans-
lian hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää, 
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digi-
taaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.  
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Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten 
tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitte-
luosastossa voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko 
tilasto- ja tutkimustoiminnan ohjausta varten asettaa neuvotte-
lukunta.

Valtuutettu Wille Rydman oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen 
liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, 
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö 
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun tur-
vaamiseksi.

Valtuutettu Maija Anttila oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitse-
mien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien 
kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavas-
tuullisina valmistelijoina.

Valtuutettu Sirkku Ingervo oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja 
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana, 
jotta voidaan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seu-
raavaa valtuustokautta.

  
 Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamu- ja ilta-

päivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukai-
sesti ja lain hengen mukaisesti.
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Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen valtuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palveluko-
konaisuuksia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy 
tarjoamaan kaupunkilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut myös myös jatkossa.

Valtuutettu Rene Hursti oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokous-
palkkiot sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmiste-
taan mahdollisuus hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimi-
sena.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jo-
kaisesta erikseen. 

23 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan 
asukkaita ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm. 
osallistuvasta budjetoinnista ;
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Anna Vuor-
joki

Ei-äänet: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
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Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 21
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, 
Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikan-
sa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

24 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus 
nimetä edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryhmiin
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Lou-
koila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
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Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Jasmin Hamid, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Kar-
hu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

25 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään 
mahdollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta omak-
si yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 38
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
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Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho

Tyhjä: 29
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikä-
valko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

26 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään 
mahdollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkanslian 
hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Ee-
ro Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho
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Tyhjä: 27
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

27 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edel-
lyttää, että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen 
asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
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Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 2
Jukka Relander, Pertti Villo

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
man toivomusponnen.

28 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten tieto-
keskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitteluosastossa 
voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko tilasto- ja tutkimustoi-
minnan ohjausta varten asettaa neuvottelukunta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Hu-
ru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Nasima 
Razmyar, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Helena Kantola

Tyhjä: 48
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
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Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdotta-
maa toivomuspontta.

29 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Wille Rydmanin ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja sii-
hen liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
valmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen 
ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö varmistetaan korkean 
taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria 
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Sami Muttilainen
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Tyhjä: 4
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Eija Loukoila, Jape Lovén

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Wille Rydmanin ehdotta-
man toivomusponnen.

30 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien 
asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien kaupunginsih-
teerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoi-
na.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Heimo 
Laaksonen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi
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Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
jaa.

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan ehdotta-
man toivomusponnen.

31 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja 
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana, jotta voi-
daan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seuraavaa valtuusto-
kautta  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas 
Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Katri Korolainen, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Rait-
tinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 33
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavo-
lainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
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Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikan-
sa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon eh-
dottamaa toivomuspontta.

32 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukaisesti ja 
lain hengen mukaisesti. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Thomas Wallgren, Pertti Villo

Ei-äänet: 20
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Katri Koro-
lainen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paa-
vo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon eh-
dottamaa toivomuspontta.

33 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Helena Kantolan ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palvelukokonaisuuk-
sia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy tarjoamaan kaupun-
kilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 
myös myös jatkossa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyt-
tinen, Helena Kantola, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Tyhjä: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa
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Poissa: 6
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatbardhe Hetemaj, Tuomas 
Tuure, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan eh-
dottamaa toivomuspontta.

34 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Rene Hurstin ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokouspalkkiot 
sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmistetaan mahdollisuus 
hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimisena. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 8
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jape Lovén, Henrik Ny-
holm, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 21
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman

Tyhjä: 53
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-
Marja Urho, Sanna Vesikansa
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Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Rene Hurstin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ilmoitti eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin:

Valtuuston enemmistön hyväksymä esitys johtamisjärjestelmän uudis-
tamisesta ja hallintosäännöstä keskittää johtamisen entistä pienem-
pään piiriin ja lisää virkamiesten valtaa muun muassa lopettamalla suu-
rin osa lautakunnista. 

Päätöstä on perusteltu poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmiste-
lun erottamisella toisistaan. Käytännössä kansliapäällikön ja toimiala-
johtajien rooli esittelijöinä laajenee. Lisäksi toimialojen sisällä eri yksi-
köiden ja alojen johtavien virkamiesten asema vahvistuu kun suurin 
osa lautakunnista ja johtokunnista lopetetaan. 

Jättikokoisten toimialojen sanotaan edistävän palvelukokonaisuuksien 
kehittämistä. Se, miten sujuvasti ja yhtenäisesti palvelut toimivat, riip-
puu kuitenkin ennen muuta töiden organisoimisesta, toimintamalleista 
ja resursseista ruohonjuuritasolla – eikä sitä ratkaista keskittämällä 
päätöksenteko ylös, pieneen piiriin.
 
Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, kiinteistötoimen, rakennus- ja ympä-
ristötoimen yhdeksän viraston yhdistäminen keskittää valtaa tavalla, jo-
hon liittyy osaamisen ja asioiden hallinnan ohella valvonnan pettämisen 
ja korruption riskejä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle puolestaan 
kootaan yli 10 hyvin erilaista yksikköä, joiden johtamisessa tarvitaan 
paljon erityisalojen asiantuntemusta ja jotka eivät muodosta yhtenäisiä 
palvelukokonaisuuksia.

Kaikkein kyseenalaisinta on lautakuntien ja johtokuntienraju vähentämi-
nen. Lautakuntajärjestelmä on valtuuston ohella aivan keskeinen osa 
kunnallista demokratiaa. Yli 20 lautakunnan ja johtokunnan korvaami-
nen neljällä tarkoittaa luottamushenkilöiden roolin ja asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksien heikentämistä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, asuntolautakunnan, ympäristölauta-
kunnan, nuorisolautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan ja kulttuuri- 
ja kirjastolautakunnan lopettamisella ei paranneta näiden alojen ohjaa-
mista asukkaiden tarpeista lähtien, pikemminkin päinvastoin.

Samalla kun esitys keskittää valtaa pieneen piiriin, puuttuvat konkreetti-
set esitykset asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Osalli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 78 (159)
Kaupunginhallitus

Kj/4
31.10.2016

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

suudetta kuvataan tavalla, jossa on kyse lähinnä vuorovaikutuksesta 
eikä vallan ja resurssien uudelleenjaosta. Virkamiesvetoisen osallista-
misen sijasta pitäisikin kehittää osallistuvaan budjetointia, aluefooru-
meita ja aluelautakuntia, joille delegoidaan todellista päätösvaltaa. 

Henkilöstöä on kuultu valmistelussa, mutta valmisteluryhmiin ei henki-
löstön edustusta ole huolittu. 

Kaiken kaikkiaan kaupunginhallituksen esittämä ja valtuuston enem-
mistön hyväksymä päätös sisältää paljon enemmän demokratiaa hei-
kentäviä kuin sitä tukevia tekijöitä. Siksi SKP:n ja Helsinki-listojen ryh-
män mielestä esitys olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun, jossa 
turvataan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudel-
leen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja 
henkilöstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa val-
tioneuvoston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaiku-
tukset kunnan tehtäviin. Kun tätä esitystä ei hyväksytty, eikä esitykseen 
tehty valtuustossa korjauksia, jätän eriävän mielipiteen päätöksen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 944
V 16.11.2016, Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 
12355, Kamppi tontti 63/1)

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) kort-
telin 63 tontin 1 tason +7.0 yläpuolella olevan alueen asemakaavan 
muutosehdotuksen 22.9.2015 päivätyn piirustuksen numero 12355 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että valtuuston käsittelypäiväksi esite-
tään 16.11.2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 kartta, päivätty 22.9.2015, 
päivitetty Kslk:n 22.9.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 selostus, päivätty 
22.9.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti 22.9.2915, täydennetty 8.3.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) kort-
telin 63 tontin 1 tason +7.0 yläpuolella olevan alueen asemakaavan 
muutosehdotuksen 22.9.2015 päivätyn piirustuksen numero 12355 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Tontti sijaitsee Helsingin keskustassa vilkkaasti liikennöityjen Manner-
heimintien ja Lönnrotinkadun kulmassa (Mannerheimintie 10, Lönnro-
tinkatu 1) kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla. Hotelli Marskin raken-
nus on osa Mannerheimintien kivitalorivistöä ja Esplanadin puistoa ra-
jaavaa tilaa. 

Tontilla on arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema vuonna 1961 val-
mistunut toimisto-, hotelli- ja myymälärakennus. Sisustus on laadittu 
yhdessä Ilmari Tapiovaaran kanssa. Aikaisemmin toimistokäytössä ol-
leet kerrokset 3 - 5 otettiin 1970-luvulla hotellikäyttöön. Vuonna 1999 
toisen kerroksen juhla- ja kokoustilat muutettiin hotellihuoneiksi, ja vuo-
sien varrella on tehty useita muitakin muutoksia. Rakennus on muuttu-
nut kokonaan hotelliksi lukuun ottamatta pohjakerroksen myymälöitä ja 
ravintolatiloja. Rakennuksen laajuus on 12 931 k-m².

Asemakaavan muutos mahdollistaa hotelli Marskin Lönnrotinkadun 
puoleisen siiven korottamisen kolmella kerroksella, ilmanvaihtokone-
huoneen laajentamisen korttelin keskiosassa sekä osan maanalaisista 
autopaikoista muutettavan hotellitoiminnan käyttöön. Tontti merkitään 
liike- ja hotellirakennusten korttelialueeksi. Kadunvarsien ensimmäinen 
kerros varataan myymälä-, ravintola-, kahvila- tai muiksi asiakaspalve-
lutiloiksi. Rakennus merkitään suojeltavaksi rakennukseksi. Kerrosala 
kasvaa maan pinnalla 769 k-m² ja maan alla 2 100 k-m².

Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Myös maakuntakaavojen tavoitteet on otettu 
huomioon.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta se-
kä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävää aluetta. Tontti on myös osa kävelykeskustaa. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan ja maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 14.6.2016) alue on Liike- ja palvelukeskustan aluetta (C1). Nyt 
laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 4629 vuodelta 1959. Kaavan 
mukaan tontti on liiketontti, jolle saa sijoittaa asuntoja ainoastaan kiin-
teistön hoitohenkilökunnalle. Tontille saa sijoittaa 9-kerroksisen raken-
nuksen. Asemakaavassa on määrätty kattolistan enimmäiskorkeus 
+35.74. Tontilla tulee kaavan mukaan olla vähintään 75 autopaikkaa. 
Asemakaava ei määrittele rakennusoikeutta.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Kantakaupun-
gin alueella on myös voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 
momentin mukainen rakennuskielto, joka koskee rakennusten 1. ker-
rosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista 
asuinkäyttöön. Kielto ei koske kortteleita, joilla on voimassa rakennus-
kielto asemakaavan laatimista varten MRL:n 53 § nojalla.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan, Valion eläkekassan aloit-
teesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Kaupunginmuseo antoi lausunnon asemakaavan muutosluonnoksesta, 
ja toteaa muun muassa, että Hotelli Marskia on pidetty Einari Teräsvir-
ran uran yhtenä merkittävimmistä töistä, jonka esikuvana voi nähdä 
pelkistetyn, kansainvälisen modernismin.

Kaavaluonnoksesta saatiin lisäksi kaksi mielipidettä, jotka kohdistuivat 
korttelin kaikkien kiinteistöjen omistajien aseman ja edun huomioon ot-
tamiseen ja naapurikiinteistön suunnitelmien huomioon ottamiseen, ra-
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jaseinän ikkunoihin ja rajaseinän viereisen seinän korkeuteen sekä 
huollon järjestämiseen. Mielipiteet on otettu kaavoitustyössä huomioon.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.10. - 9.11.2015 ja siitä saatiin 
lausunnot. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Uudenmaan elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY), kaupunginmuseon johtokun-
nan, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lauta-
kunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskus katsoi lausunnossaan, että asemakaavamuutos huomioi 
hyvin suojelutavoitteet.

Kiinteistölautakunta puolsi kaavaa seuraavin huomautuksin: hanke 
edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä ja kaavan tulisi edellyttää, 
että huolto järjestetään huoltotunnelin kautta. Pelastuslaitoksen lausun-
nossa edellytettiin paloteknisen suunnitelman laatimista ja sen hyväk-
syttämistä paloviranomaisilla. Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa 
todettiin, että katualueelle tulevat rakenteet tulee toteuttaa rakennus-
määräysten mukaisesti. Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Selostukseen on tehty seuraavat muutokset: Huolto-kohtaa on 
täydennetty ja on lisätty maininta, että tontille on laadittava palotekni-
nen suunnitelma ennen rakennusluvan myöntämistä pelastusviran-
omaisen edellyttämällä tavalla. Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty 
lisäämällä Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta sekä täyden-
netty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia.

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

Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty maankäyttösopimus.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
mukainen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 kartta, päivätty 22.9.2015, 
päivitetty Kslk:n 22.9.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 selostus, päivätty 
22.9.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti 22.9.2915, täydennetty 8.3.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva 22.9.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseon johtokunta
Kiinteistölautakunta
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Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Ksv 0888_3, Mannerheimintie 10 - Lönnrotinkatu 1, karttaruutu G3

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 22.9.2015 päivätyn 4. kau-
punginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 1 tason +7.0 yläpuolella olevan 
alueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12355. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 63 tontin 1 tason +7.0 yläpuolella oleva aluetta (Ho-
telli Marski), joka sijaitsee Helsingin keskustassa Mannerheimintien ja 
Lönnrotinkadun kulmassa (Mannerheimintie 10 - Lönnrotinkatu 1).

Asemakaavan muutos mahdollistaa hotelli Marskin Lönnrotinkadun 
puoleisen siiven korottamisen kolmella kerroksella, ilmanvaihtokone-
huoneen laajentamisen korttelin keskiosassa sekä osan maanalaisista 
autopaikoista muutettavan hotellitoiminnan käyttöön. Rakennus merki-
tään liike- ja hotellirakennusten korttelialueeksi. Kadunvarsien ensim-
mäinen kerros varataan myymälä-, ravintola-, kahvila- tai muiksi asia-
kaspalvelutiloiksi. Rakennus merkitään rakennustaiteellisesti, kulttuuri-
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana suojeltavaksi (sr-2).

Tontin rakennusoikeus on yhteensä 15 800 k-m2, josta 13 700 k-m2 on 
maanpinnalla ja 2 100 k-m2 kellarikerroksessa. Tonttitehokkuus on e = 
8.0. Kerrosala kasvaa maan pinnalla 769 k-m2 ja maan alla 2 100 k-
m2. 

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa hotellitoiminnan kehittämisen ja ho-
tellihuoneiden lisäämisen. Muutos luo paremmat edellytykset elinkeino-
toiminnalle keskustassa. Pohjakerrosta koskevalla määräyksellä taa-
taan katutason elävyys ja tilojen säilyminen myymälä-, ravintola-, kahvi-
la- tai muina asiakaspalvelutiloina. 
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Rakennuksen suojelulla taataan olemassa olevan kaupunkikuvan säily-
minen sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkiku-
vallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen. Asemakaavamerkinnöillä 
ja -määräyksillä varmistetaan uudisrakentamisen soveltuminen kau-
punkikuvaan ja rakennuksen arkkitehtuuriin. 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen eikä teknisen huol-
lon järjestämiseen. Asemakaava mahdollistaa pysäköinnin järjestämi-
sen joko kellarikerroksissa tai maanalaisissa yleisissä pysäköintilaitok-
sissa. Asemakaava mahdollistaa myös huollon järjestämisen joko kella-
rikerroksissa tai korttelin yhteisen huoltopihan ja Keskustan huoltotun-
nelin kautta. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Valion eläkekassa). Kaavoitustyö on 
käynnistetty Valion eläkekassan aloitteesta ja kaavaratkaisun sisältö on 
neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt 
huomautukset kohdistuivat maankäyttösopimuksen tekemiseen, tontin 
huoltoliikenteen järjestämiseen keskustan huoltotunnelin kautta, tontin 
huoltotiloihin, katualueelle tuleviin rakenteisiin sekä palotekniseen 
suunnitelmaan. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1959. Sen 
mukaan tontti on liiketontti, jolle saa sijoittaa 9-kerroksisen rakennuk-
sen. Asemakaava ei määrittele rakennusoikeutta.

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huol-
toliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa on korttelin kohdalla 
maanalainen huoltoliikenne- ja lastaustila.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä kadunvar-
sitiloja koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukai-
nen rakennuskielto.
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Tontilla on arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema ja vuonna 1961 
valmistunut toimisto-, hotelli- ja myymälärakennus. Rakennuksen laa-
juus on 12 931 k-m2.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
22.9.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.10.–
9.11.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseon johtokunta
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että asemakaavamuutos huomioi 
hyvin suojelutavoitteet. 

Kiinteistölautakunta puolsi kaavaa seuraavin huomautuksin: hanke 
edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä ja kaavan tulisi edellyttää, 
että huolto järjestetään huoltotunnelin kautta. Pelastuslaitoksen lausun-
to edellytti paloteknisen suunnitelman laatimista ja sen hyväksyttämistä 
paloviranomaisilla. Yleisten töiden lautakunnan lausunto totesi, että ka-
tualueelle tulevat rakenteet tulee toteuttaa rakennusmääräysten mukai-
sesti.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.  

Lausuntojen ja hakijan selvityksen perusteella kaavaselostuksen huol-
toa koskevaa kohtaa on täydennetty ja selostukseen on lisätty kappale 
koskien paloteknisen suunnitelman laatimista ennen rakennusluvan 
myöntämistä. 

Kaavaselostukseen on lisätty Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdo-
tuksesta (Kslk 10.11.2015) sekä sitä on täydennetty suunnittelu- ja kä-
sittelyvaiheiden osalta. 

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Scandic Hotels on lähettänyt lisäselvityksen koskien hotellin huoltoa 
21.1.2016.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 15.12.2015 § 88

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon asemakaa-
van muutosehdotuksesta osoitteessa Mannerheimintie 10, Hotelli 
Marski. 
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Rakennuksen omistaja, Valion eläkekassa, hakee asemakaavan muu-
tosta lisäkerroksien rakentamiseksi Hotelli Marskin Lönnrotinkadun 
puoleisen matalan siiven päälle, osan maanalaisista autopaikkatiloista 
muuttamiseksi hotellikäyttöön sekä ilmanvaihtokonehuonetilojen laajen-
tamiseksi ullakkotasolla. Kerrosala kasvaa maan pinnalla 769 k-m² ja 
maan alla 2 100 k-m². Asemakaavan muutoksessa tontti merkitään lii-
ke- ja hotellirakennusten korttelialueeksi. Rakennus suojellaan raken-
nustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaa-
na sr-2-merkinnällä. Hotelli Marskin edusta sisältyy valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Esplana-
din ja Bulevardin alue).

Marskin rakentaminen liittyi Alkon tytäryhtiön Oy Yhtyneet ravintolat 
Ab:n kasvun, rakentamisen ja uudistamisen aikaan. 1960-luvulla yrityk-
sestä tuli yksi hotelli- ja ravintola-alan merkittävimmistä toimijoista. Al-
kon rakennuttamissa hotelli- ja ravintolatiloissa panostettiin arkkitehtuu-
rin, sisustuksen ja palvelun korkeaan tasoon. Marskin hotelli- ja liiketalo 
otettiin käyttöön vuonna 1962. Rakentamista edelsi arkkitehtikutsukil-
pailu vuonna 1958, jonka perusteella hotelli- ja liikerakennuksen suun-
nitteli arkkitehti Einari Teräsvirta. Marskia on pidetty Teräsvirran uran 
yhtenä merkittävimmistä töistä, rakennuksen esikuvana voi nähdä pel-
kistetyn, kansainvälisen modernismin. Hotelli- ja ravintolatilat Teräsvirta 
suunnitteli yhdessä sisustussuunnittelija Ilmari Tapiovaaran kanssa, ja 
toteutuneet sisätilat olivat ilmeeltään hyvin laadukkaat. Tapiovaara 
suunnitteli hotellin kalusteet ja valaisimet. Hotellihuoneet sijoitettiin alun 
perin vain yhdeksänkerroksisen rakennuksen 6. ja 7. kerroksiin ja ho-
tellihuoneita oli 58 kappaletta.

Rakennuksessa on jatkuvasti tehty hotellikäyttöön liittyviä muutoksia 
heti sen valmistumisesta lähtien. Jo 1960-luvulla ylin kerros otettiin ho-
tellikäyttöön ja 1970-luvulla lisäksi kerrokset 3-5 muutettiin hotellihuo-
neiksi. Hotellin käytössä on huoneita myös korttelin toisella puolella Yr-
jönkatu 17:ssa. Suurimmat muutokset julkisivussa ovat ikkunoiden 
vaihto 1990-luvun puolivälissä ja Mannerheimintien puoleisen julkisivun 
sisäänvedon siirtäminen lähemmäs kohti katulinjaa. Sisätiloissa muu-
toksia on tehty tiheämmin. Hotellihuoneiden uudistus 1996 ja toisen 
kerroksen juhla- ja kokoustilojen muuttaminen hotellihuoneiksi vuonna 
1999 ovat uudistustöistä huomattavimpia.

Hotelli Marski oli mukana Helsingin kaupunginmuseon City-inventoin-
nissa 2014 yhtenä liikekeskustan sodanjälkeisen rakennuskannan tutki-
muskohteena. Kohteen arvotuksessa todetaan, että Marskin arvot liitty-
vät suomalaisen hotelli- ja ravintolatoiminnan historiaan, arkkitehtuuri-
historiaan, mutta rakennuksella on myös politiikkaan liittyviä kulttuuri- ja 
yhteiskuntahistoriallisia arvoja. Inventoinnissa mainitaan myös, että ra-
kennuksen käyttötarkoitus ja julkisivut on syytä säilyttää, ja rakennus 
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tulee suojella asemakaavassa. Omistaja on teettänyt Hotelli Marskista 
rakennushistoriaselvityksen vuonna 2013 (Kati Salonen ja Mona Scha-
lin Arkkitehdit Oy). Asemakaavaehdotuksessa Hotelli Marskin rakennus 
on merkitty sr-2 suojelumerkinnällä. Suojelumääräys kuuluu: "Suojelta-
va rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa 
eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, 
muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen 
arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai 
kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Hankkeeseen ryhtyvän on liitettävä lupahakemukseen rakennushisto-
riaselvitys. Kaava-alueen itä- ja eteläpuolella sijaitseva Mannerheimin-
tien, Esplanadin ja Bulevardin alue kuuluu valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).” Kaupunginmu-
seon johtokunta katsoo, että suojelu on asianmukainen. 

Kaupunginmuseota on kuultu asemakaavatyön yhteydessä. Museon 
johtokunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.12.2015 § 601

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Kiinteistökartta 63/672496, Mannerheimintie 10, Lönnrotinkatu 1

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tont-
tia nro 1 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12355 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on teh-
nyt tontin 4/63/1 omistaja Valion Eläkekassa.

Muutoksessa nykyinen liiketontti merkitään liike- ja hotellirakennusten 
korttelialueeksi (KLH). Pohjakerroksen tilat osoitetaan myymälä-, ravin-
tola-, kahvila- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

Rakennus merkitään rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaana suojeltavaksi merkinnällä sr-2.
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Tontin kerrosala kasvaa maan pinnalla 769 k-m² ja maan alla 2 100 
k-m².

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan Valion Eläkekassan 
kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
kanssa on tehty sopimus.

Ehdotettavat muutokset

Liittyminen keskustan maanalaiseen huoltotunneliin

Asemakaavamuutosehdotuksessa on todettu, että tontin huolto tulee 
järjestää koko korttelin yhteisen maanalaisen huolto- ja lastaustilan 
kautta, joka liittyy keskustan maanalaiseen huoltotunnelin tai tontin 
maanalaisiin kellaritiloihin sijoittuvan huoltotilan kautta, johon on ajoyh-
teys Lönnrotinkadulta. Mikäli huolto järjestetään tontin kellaritilojen 
kautta, tulee rakennusluvan yhteydessä laatia selvitys, miten tontin 
huolto voidaan myöhemmin liittää keskustan maanalaisen huoltotunne-
lin kautta toimivaksi.

Kaavamuutoksessa tulisi kuitenkin edellyttää yksiselitteisesti, että tontin 
huolto tulee järjestää koko korttelin yhteisen maanalaisen huolto- ja las-
taustilan kautta, joka liittyy keskustan maanalaiseen huoltotunneliin.

Velvoittava liittyminen on perusteltua, koska kaupungin omistama Hel-
singin Väylä Oy on toteuttanut Lastenlehdonpuiston ja Kluuvin tunnelin 
välille lähinnä Kalevankadun ja Aleksanterinkadun alle maanalaisen 
huoltotunnelin, joka palvelee keskustan maanalaista huoltoa ja pysä-
köintiä ja po. korttelin alle on sen yhteydessä louhittu jo raakatilaa kort-
telin tonttien maanalaista huoltoa varten. Lisäksi kaupunginhallituksen 
konsernijaos on päätöksessään 9.3.2015, 43 § todennut, että Helsingin 
Väylä Oy:n hallinnoiman huoltotunnelin käyttäjämäärä on jäänyt suun-
niteltua vähäisemmäksi, jolloin myöskään sille asetettuja tavoitteita ei 
ole täysin saavutettu. Yhtiön tulee yhteistyössä kiinteistöviraston kans-
sa jatkaa työtä käyttäjämäärän kasvattamiseksi.

Määräaikainen poikkeamislupa

Edellä sanotusta asemakaavamuutoksen mukaisesta keskustan maa-
nalaiseen huoltotunneliin liittymisvelvollisuudesta voitaisiin kuitenkin 
antaa määräaikainen poikkeamislupa hankkeen rakennusluvan yhtey-
dessä, jos po. tontin omistaja osoittaa, ettei korttelin muut tontit ole läh-
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dössä maanalaista huoltopihaa toteuttamaan tässä yhteydessä ja sen 
toteuttaminen yksin tontin omistajan toimesta on mahdotonta tai talou-
dellisesti liian kova rasitus. Määräaikaista poikkeamislupaa voitaisiin 
vastaavasti jatkaa, jos edellä sanotut edellytykset eivät täyty määräai-
kaisen poikkeamisluvan aikana.

Lopuksi

Tulevissa keskustan maanalaiseen huoltotunneliin rajautuvissa kaava-
muutoksissa tulisi koko kortteli ottaa asemakaavamuutoksen piiriin ja 
velvoittaa koko kortteli liittymään keskustan maanalaiseen huoltotunne-
liin huoltotunnelin käyttäjämäärien saavuttamiseksi ja kävelykeskustan 
edistämiseksi.

Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 01.12.2015 § 508

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutos koskee Hotelli Marskin tonttia Mannerheimintie 
10:ssä. Rakennuksen katualueelle ulottuvat rakenteet tulee toteuttaa 
rakennusmääräysten mukaisena.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksy-
mistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.11.2015 § 132

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Hotelli Marskin asema-
kaavan muutoksesta (nro 12355):

Hotelli Marskista ja sen lisärakentamisosista tulee laatia erillinen palo-
tekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Ho-
tellissa on tarkoituksena muuttaa maanalainen autosuojakerros majoi-
tuskerrokseksi sekä korottaa rakennusta kolmella kerroksella Lönnro-
tinkadun puolella. Lisärakentamiseen liittyy useita paloteknisiä haastei-
ta ja yhteensovittamistarpeita.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.11.2015 § 358

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.09.2015 § 259

HEL 2014-000888 T 10 03 03
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Ksv 0888_3, Mannerheimintie 10 - Lönnrotinkatu 1, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.9.2015 päivätyn 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin 63 tontin 1, 
tason +7.0 yläpuolella olevan alueen,  asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12355 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta  Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Käsittely

22.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Esityslistatekstissä ja selostuksessa korjataan tontin raken-
nusoikeus siten, että rakennusoikeus on yhteensä 15 800 k-m2, josta 
13 700 k-m2 on maan pinnalla ja 2 100 k-m2 kellarikerroksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 16.4.2015

HEL 2014-000888 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.3.2015

Asemakaavan muutos koskee Kampin korttelin 63 tonttia 1 osoitteessa 
Mannerheimintie 10. Valion eläkekassa hakee asemakaavan muutosta 
lisäkerroksien rakentamiseksi Lönnrotinkadun puoleisen matalan siiven 
päälle, maanalaisten autopaikkatilojen osan muuttamiseksi hotellikäyt-
töön sekä ilmanvaihtokonehuonetilojen laajentamiseksi ullakkotasolla. 
Hakijan nykyisten suunnitelmien mukaan kokonaiskerrosala tontilla 
maan päällä olisi noin 13 850 k-m2 (uutta noin 1100 k-m2). 

 Asemakaavan muutoksessa tontti merkitään hotellirakennusten kortte-
lialueeksi. Katutason pohjakerros osoitetaan myymälä- ja asiakaspalve-
lutilaksi. Rakennus arvokkaine sisätiloineen määrätään suojeltavaksi. 
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1959. Sen mukaan tontti on 
liiketontti, jolle saa sijoittaa asuntoja ainoastaan kiinteistönhoitohenkilö-
kunnalle. Tontille saa sijoittaa 9-kerroksisen rakennuksen. Alue on ra-
kennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. Yleiskaava 
2002:ssa kortteli on keskustatoimintojen aluetta, kävelykeskustan 
aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Rakennuksen edustan Esplana-
di-Bulevardin alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009). 

Taustaa 

Marskin rakentaminen liittyi Alkon tytäryhtiön Oy Yhtyneet ravintolat 
Ab:n kasvun, rakentamisen ja uudistamisen aikaan. 1960-luvulla yrityk-
sestä tuli yksi hotelli- ja ravintola-alan merkittävimmistä toimijoista. Al-
kon rakennuttamissa hotelli- ja ravintolatiloissa panostettiin arkkitehtuu-
rin, sisustuksen ja palvelun korkeaan tasoon. Marskin hotelli- ja liiketalo 
otettiin käyttöön vuonna 1962. Rakentamista edelsi arkkitehtikutsukil-
pailu vuonna 1958, jonka perusteella hotelli- ja liikerakennuksen suun-
nitteli arkkitehti Einari Teräsvirta. Marskia on pidetty Teräsvirran uran 
yhtenä merkittävimmistä töistä, rakennuksen esikuvana voi nähdä pel-
kistetyn, kansainvälisen modernismin. Hotelli- ja ravintolatilat Teräsvirta 
suunnitteli yhdessä sisustussuunnittelija Ilmari Tapiovaaran kanssa, ja 
toteutuneet sisätilat olivat ilmeeltään hyvin laadukkaat. Tapiovaara 
suunnitteli hotellin kalusteet ja valaisimet. Hotellihuoneet sijoitettiin alun 
perin vain yhdeksänkerroksisen rakennuksen 6-7. kerroksiin ja hotelli-
huoneita oli 58 kappaletta. 

Rakennuksessa on jatkuvasti tehty hotellikäyttöön liittyviä muutoksia 
heti sen valmistumisesta lähtien. Jo 1960-luvulla ylin kerros otettiin ho-
tellikäyttöön ja 1970-luvulla lisäksi kerrokset 3-5 muutettiin hotellihuo-
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neiksi. Hotellin käytössä on huoneita myös korttelin toisella puolella Yr-
jönkatu 17:ssa. Suurimmat muutokset julkisivussa ovat ikkunoiden 
vaihto 1990-luvun puolivälissä ja Mannerheimintien puoleisen julkisivun 
sisäänvedon siirtäminen lähemmäs kohti katulinjaa. Sisätiloissa muu-
toksia on tehty tiheämmin, mutta hotellihuoneiden uudistus 1996 ja toi-
sen kerroksen juhla- ja kokoustilojen muuttaminen hotellihuoneiksi 
vuonna 1999 ovat uudistustöistä huomattavimpia.  

Kaupunginmuseon kanta

Helsingin kaupunginmuseon City-inventoinnissa 2014 Hotelli Marski oli 
mukana yhtenä liikekeskustan sodanjälkeisen rakennuskannan tutki-
muskohteena. Inventoinnissa todetaan, että Marskin arvot liittyvät suo-
malaisen hotelli- ja ravintolatoiminnan historiaan, arkkitehtuurihistori-
aan, mutta rakennuksella on myös politiikkaan liittyviä kulttuuri- ja yh-
teiskuntahistoriallisia arvoja. Inventoinnissa huomautetaan myös, että 
rakennuksen käyttötarkoitus ja julkisivut on syytä säilyttää, ja rakennus 
tulee suojella asemakaavassa. Hotelli Marskista on laadittu rakennus-
historiaselvitys vuonna 2013 (Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit 
Oy). 

Asemakaavaluonnoksessa hotelli Marskille on esitetty suojelumerkin-
tää sr-2. Suojelumääräys kuuluu: "Suojeltava rakennus. Rakennustai-
teellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas raken-
nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvok-
kaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakenta-
mistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen 
rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Hankkeeseen ryhtyvän on 
liitettävä lupahakemukseen rakennushistoriaselvitys. Kaava-alueen itä- 
ja eteläpuolella sijaitseva Mannerheimintien, Esplanadin ja Bulevardin 
alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-
ristöön (RKY 2009).” Museo katsoo, että suojelumerkintä ja -määräys 
ovat asianmukaiset. 

Asemakaavan tausta-aineistona on Arkkitehtitoimisto CJN Oy:n laatima 
viitesuunnitelma (päivätty 25.2.2014). Kaupunginmuseo arvioi viite-
suunnitelman perusteella tulevia muutoksia, jotka asemakaava toteu-
tuessaan mahdollistaa. 

Rakennusta esitetään korotettavaksi Lönnrotinkadun puoleisen, muuta 
rakennusta matalamman 5-kerroksisen osan päälle. Korotusosa erot-
tuu viitesuunnitelmassa alkuperäisestä rakennuksesta arkkitehtuuril-
taan ja rakennusmateriaaleiltaan. Vaikka korotus muuttaakin toteutu-
neen rakennuksen julkisivuja, on se periaatteessa kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan mahdollista toteuttaa, mutta yhtä kerrosta mata-
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lampana. Alkuperäisen Hotelli Marskin rakennuskokonaisuuden tulee 
edelleen olla dominantti, ja lisärakentaminen sitä tukevaa, mutta ei 
omaa luonnettaan erityisesti korostavaa. Viitesuunnitelmassa esitetty 
korotus on liian korkea, ja laajennusosa erottuisi erityisesti kaupunkinä-
kymässä mm. Pohjois-Esplanadin ja puiston suunnasta katsottuna, 
mutta myös lähinäkymässä Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun katuti-
lassa. Esitetty laajennusosa on myös julkisivuiltaan huomattavasti kor-
keampi kuin rakennustaiteellisesti arvokas viereinen rakennus, 1800-lu-
vun lopulla valmistunut Lönnrotinkatu 3. 

Toinen asia, jota kaupunginmuseo ei voi puoltaa, on viitesuunnitelmis-
sa hahmoteltu IV-konehuoneen laajennus Hotelli Marskin ullakkotasol-
la. Laajennus Mannerheimintien puolella olisi suuruudeltaan arviolta 
nykyisen iv-konehuoneena kokoinen, Lönnrotinkadun puolella ilmeises-
ti tätäkin suurempi. Suunnitelmaa tulee näiltä osin tarkistaa asemakaa-
vatyön yhteydessä. Sen sijaan sisäiset tilamuutokset, mm. uusien ho-
tellihuoneiden sijoittaminen yläkellariin ja 1. kerrokseen ovat luonteel-
taan sellaisia, että museolla ei ole niihin huomautettavaa, sillä raken-
nuksen sisätilat ovat jo aikaisemmissa vaiheissa muuttuneet huomatta-
vasti.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.3.2015

HEL 2014-000888 T 10 03 03

Asemakaavamuutos koskee Hotelli Marskin tonttia Mannerheimintie 
10:ssä, eikä sillä tämän hetkisen tiedon mukaan ole vaikutuksia katua-
lueelle.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista hankkeeseen. Rakennusvi-
raston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa toimivat aluesuunnittelija 
Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Anni Tirri.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 945
V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honka-
salon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta oh-
jeistuksesta

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Pöydälle viikoksi.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tatu Rauhamäen pöydällepanoehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Ei-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle äänin 2 - 13.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 98 (159)
Kaupunginhallitus

Stj/1
31.10.2016

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Thomas Wallgrénin 
ja Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutetut Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo sekä 32 muuta 
valtuutettua esittävät aloitteessaan hätämajoituksen järjestämisessä 
noudatettavan ohjeistuksen täsmentämistä ja hätämajoituksen riittävän 
tarjonnan varmistamista.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, kahdeksan kuukauden kuluessa 
aloitteen jättämisestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.9.2016 jättää asian pöydäl-
le ja samoin edelleen kokouksessaan 19.9.2016, niin että asia tuodaan 
uudelleen käsittelyyn viimeistään 31.10.2016. Samalla kaupunginhalli-
tus pyysi, että oikeusasiamiestä pyydetään kiirehtimään lausuntoaan.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan lau-
suntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa voimassa 
oleva lainsäädäntö ja virastojen omat sisäiset ohjeet. Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveysviraston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskelulu-
vattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen 
maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA 
kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi 
vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oles-
keluoikeuden rekisteröintitodistukseen. Hätämajoituksella tarkoitetaan 
Helsingin kaupungin sisäisessä ohjeessa viimesijaista ratkaisua asun-
non puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksessä on kyse ihmisar-
voisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elin-
kyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen 
jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä. 
Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedelly-
tykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla.
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Tilapäisen majoituksen tarve arvioidaan yksilöllisen tarveharkinnan pe-
rusteella pääsääntöisesti sosiaalipäivystyksessä, alueellisissa sosiaali-
työn tai -ohjauksen toimipisteissä. Sosiaalipäivystyksessä arvioidaan 
kaikkien sinne saapuvien tilanne niin hyvin kuin se on päivystyksellises-
ti mahdollista. 

Omana toimintana sosiaali- ja terveysvirasto järjestää asuntoa vailla 
oleville henkilöille tilapäismajoitusta Hietaniemenkadun palvelukeskuk-
sen asumispäivystyksessä. Se on matalan kynnyksen palveluyksikkö, 
jossa on paikkoja 52 henkilölle. Paikkamäärä voidaan tilapäisesti ylittää 
noin kymmenellä hengellä Pelastuslaitoksen luvalla. 

Oman toiminnan lisäksi Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen 
liittyvää tilapäis- ja kriisimajoitusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosi-
aali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuotta-
jat. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palve-
luntuottajiksi oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituil-
la palveluntuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhy-
taikaisesti ja nopeasti. Oman ja ostopalvelutoiminnan lisäksi järjestöt 
seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat järjestävät erilaista tu-
kea ja avustustoimintaa asuntoa vailla oleville henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee kolmannen sektorin toimijoita 
myöntämällä avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja sää-
tiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveysviraston 
palveluja.  Esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä, liikku-
valle väestönosalle tarkoitettu päiväkeskus tarjoaa peseytymis- ja pyy-
kinpesumahdollisuudet, ruokailua ja opastusta ja ohjausta asiakkaiden 
omalla kielellä sekä pienet sairaanhoitomahdollisuudet. Kaupunki tukee 
tätä toimintaa järjestöavustuksella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi kokouksessaan 15.12.2015 § 
373 järjestöavustuksia niiden vuoden 2016 toimintaan. Samassa yhtey-
dessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti enintään 100 000 euroa 
vuodelle 2016 myönnettäväksi sosiaalista koheesiota edistävään jal-
kautuvaan työhön virastopäällikön päätöksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvirastosta saadun tiedon mukaan Helsingissä val-
mistellaan eri toimijoiden yhteistä hanketta, jonka yhtenä toimenpiteenä 
on hätämajoituksen järjestäminen Helsingissä ilman oleskelulupaa ole-
ville henkilöille talvikuukausien ajaksi. 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on 17.10.2016 hakenut 26 891 
euron avustusta sosiaali- ja terveysvirastolta vuodelle 2016 liikkuvan 
väestön hätämajoitukseen. Hätämajoitusta on tarkoitus järjestää yhteis-
työssä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia yksikön kanssa 
Hermannin diakoniatalossa tai Diakonissalaitoksen Munkkisaaren tilois-
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sa talvikuukausien aikana vuosina 2016 - 2017. Va. virastopäällikkö on 
päätöksellään 26.10.2016 hyväksynyt haetun avustuksen Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiölle liikkuvan väestön hätämajoituksen järjes-
tämiseksi vuodelle 2016. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusten hakuaika vuodelle 
2017 oli 1.– 30.9.2016. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on anonut 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myös vuodelle 2017. Hake-
mus on parhaillaan käsittelyssä sisältäen useita avustuksen käyttötar-
koituksia, joista yksi on liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen 
jatkaminen vuonna 2017. Hakemus viedään lautakunnan päätettäväksi 
loppuvuodesta 2016. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta 
kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja 
terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, 
kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se 
päätöksen mukaan on aiheellista. 

Kaupunginhallitus esitti lausunnossaan 25.4.2016 eduskunnan apulai-
soikeusasiamiehelle lisäksi toivomuksen asian ripeästä käsittelystä, jot-
ta kaupunginhallitus ehtii ryhtyä mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
ennen ensi talvea.

Kaupunginhallitus toteaa, että apulaisoikeusasiamiehen kantelusta te-
kemän ratkaisun jälkeen hätämajoituksen järjestämistä koskevat kau-
pungin toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 813
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HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että asia tuodaan 
käsittelyyn oikeusasiamiehen annettua asiassa lausuntonsa, kuitenkin 
viimeistään 31.10.2016.

Käsittely

19.09.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Veronika Honkasalo:

Jätetään asia pöydälle siten, että tuodaan asia käsittelyyn oikeusasia-
miehen annettua lausuntonsa, kuitenkin viimeistään 31.10.2016. Pyy-
detään oikeusasiamiestä kiirehtimään lausuntoaan. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon pöydällepanoehdotuksen mukaisesti.

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 115

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

''Hätämajoituksen järjestämiseen on Helsingin kaupungilla olemassa 
oma sisäinen ohjeistus. Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa lisäksi voi-
massa oleva lainsäädäntö. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
raston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten 
tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei 
ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oles-
kelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oi-
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keutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintito-
distukseen. 

Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjees-
sa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hä-
tätilanteessa. 

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännöksessä on kyse ihmi-
sarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja 
elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestämi-
nen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöi-
tä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamise-
dellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla. 

Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysy-
mys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, 
jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta an-
netun lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yh-
dessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toi-
mintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toi-
selta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin. 

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitusta 
oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja ter-
veysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti kriisi- ja tilapäismajoi-
tuksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakes-
kuksen kanssa päätöksellään 12.5.2015 (§ 161)  sosiaali- ja terveys-
lautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot. Tarjouspyyn-
nössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäis-
vaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän laatuta-
son, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi 
oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palvelun-
tuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja 
nopeasti. Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätä-
majoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että 
tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa 
saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.
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Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta 
tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen 
riittävyydestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa 
ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausun-
tonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uh-
kaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingis-
sä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoituk-
seen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löyde-
tään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.

Helsingin kaupunki kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöään säännöllisesti. 
Säännöllisen koulutuksen ja tiedottamisen kautta varmistutaan henki-
löstön osaamisesta myös hätämajoituksen järjestämisen osalta.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunki järjestää hätämajoitusta lainsäädännön mukaisesti. 
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-
mää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  

Kolmannen maan kansalaisille sekä EU/ETA kansalaisille, jotka ovat 
oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä 
oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröinti-
todistukseen, järjestetty hätämajoitus ei vaikuta helsinkiläisten asunnot-
tomien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa hätämajoitusta."

Käsittely

17.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysvi-
raston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäi-
sestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen tervey-
tensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisi-
majoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. So-
siaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa 
huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasi-
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teettia nopeasti käyttöön.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta 
saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjes-
tynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huo-
lensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslau-
takunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan 
eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen 
ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa vält-
tämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansa-
laisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaik-
ka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeä-
nä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu en-
nen seuraavaa talvea.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoi-
tus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvit-
seville.")

Kannattaja: Laura Nordström

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston 
järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja 
viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja 
turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.” 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
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Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisima-
joitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosi-
aali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa 
huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasi-
teettia nopeasti käyttöön.”

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saa-
dun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt 
hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa 
tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”
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Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (1 tyhjää).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan 
eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen 
ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa vält-
tämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansa-
laisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaik-
ka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeä-
nä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu en-
nen seuraavaa talvea.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.
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5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus 
on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitsevil-
le.")

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä Juha Jolkkonen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Kaupunginhallitus on 25.4.2016 antanut eduskunnan apulaisoikeusa-
siamiehelle lausuntonsa hätämajoituksen järjestämistä koskevien kan-
telujen johdosta. Ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa toimintakäytäntö-
jä tai -ohjeita ainakaan ennen kuin tiedetään, antaako eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu siihen aihetta."

03.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi
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§ 946
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2013-011635 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Tuuli Kousalle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä 
ja

2. valita Outi Alanko-Kahiluodon maakuntavaltuuston jäseneksi jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Outi Alanko-Kahiluodon maa-
kuntavaltuuston jäseneksi Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö Uudenmaan maakuntavaltuustosta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Uudenmaan liitto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
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1. myöntää Tuuli Kousalle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä 
ja

2. valita _______________ maakuntavaltuuston jäseneksi jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Tuuli Kousa on pyytänyt 30.5.2016 eroa Uudenmaan maakuntavaltuus-
ton jäsenen luottamustoimesta.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maa-
kuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja val-
tuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee 
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoi-
suutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikau-
den, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jä-
senen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryh-
mää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö Uudenmaan maakuntavaltuustosta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Uudenmaan liitto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus
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§ 947
Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi vuoden 2017 kiinteis-
töveroprosentin valmistelun yhteydessä selvitettävästä mahdolli-
suudesta nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa asuntotuo-
tannon vauhdittamiseksi

HEL 2015-012684 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 11.11.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Paavo Arhin-
mäki) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistölautakunnan lausunto Paavo Arhinmäen toivomusponteen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 11.11.2015 vuoden 2016 kiinteistöveroprosentin mää-
räämisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomus-
ponnen:
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”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa vuoden 2017 kiin-
teistöveroprosenttia kaupunki selvittää mahdollisuuden nostaa rakenta-
mattoman tontin kiinteistöveroa, asuntotuotannon vauhdittamiseksi.” 
(Paavo Arhinmäki)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi 
myös muille valtuutetuille.

Kiinteistölautakunta on antanut 22.9.2016 lausunnon toivomusponteen 
liittyen. Lausunnossaan kiinteistölautakunta toteaa, että korotetun kiin-
teistöveron piirissä on Helsingissä vuonna 2016 yhteensä noin 530 
tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä noin 300 000 k-m², vastaten 
noin 3 000 asuntoa. Kun tonteista vähentää vuonna 2015 ja 2016 ra-
kennusluvan saaneet tontit sekä sellaiset vaiheittain rakennettavat ton-
tit, jotka odottavat omistajansa viereisen tontin kerrostalon valmistumis-
ta, pitemmäksi aikaa rakentamattomiksi jääneitä tontteja jää todellisuu-
dessa vain noin 510. Niiden rakennusoikeus on noin 205 000 k-m², 
vastaten noin 1 800 asuntoa ja noin neljän kuukauden asuntotuotanto-
tavoitetta. Tonteista noin 470 ovat omakoti-, pari- ja erillistalotontteja 
(noin 120 000 k-m²/800 asuntoa) ja vain runsas 30 kerros- tai rivitalo-
tontteja (noin 85 000 k-m²/1 000 asuntoa).

Helsingin tärkeimmät maapoliittiset välineet ovat:

- vahvan maanomistuksen turvaaminen aktiivisilla ja ajoissa tehdyillä

- pitkäjänteisillä maanhankintapanostuksilla, jotka erityisesti matalasuh-
danteissa ovat kaupungille edulliset,

- kaupungin maiden tehokas kaavoittaminen,

- oikea-aikainen panostaminen kaavojen toteuttamisen vaatimiin inves-
tointeihin ja

- edellä mainittujen toimien mahdollistama aktiivinen ja mittava tontin-
luovutustoiminta.

Edellä mainittujen keinojen rinnalla korotetun kiinteistöveron merkitys 
maapoliittisena välineenä on jäänyt vähäiseksi.

Lausunnossa todetaan, että mikäli rakentamattomien asuintonttien 
määrä koetaan ongelmalliseksi, korotettua kiinteistöveroa vaikuttavam-
pi keino lisätä tarjontaa on esimerkiksi rakentamiskehotus.
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Esittelijä toteaa, että kiinteistölautakunnan lausunnossa kuvatun raken-
tamattoman rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron kohteena oleva 
hieman yli 200 000 k- m²:n rakennusoikeus (eli koko mahdollinen po-
tentiaali, joka vastaa noin 1 800 asuntoa ja noin neljän kuukauden 
asuntotuotantotavoitetta) ei voi olettaa realisoituvan kuin hyvin pieneltä 
osin uusiksi alkaviksi rakennuskohteiksi, vaikka rakentamattoman ra-
kennuspaikan kiinteistövero nousisi merkittävästikin. Tällöin korotetun 
kiinteistöveron merkitys vuosittain alkavan asuntotuotannon kokonais-
määrään (AM-ohjelman tavoite asuntotuotannon määrän nostaminen 7 
000 asuntoon vuosittain vuoteen 2019 mennessä) nähden jää erittäin 
pieneksi.

Lisäksi esittelijä toteaa, että hallitus on esittänyt (HE 174/2016 laiksi 
kiinteistöverolain muuttamisesta) kiinteistöveroprosenttien alarajojen 
korottamista vuodelle 2017. Rakentamattoman rakennuspaikan kiin-
teistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 1,00—4,00 prosentista 2,00—
6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamatto-
malle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin olisi oltava vähin-
tään 3,00 prosenttiyksikköä (tällä hetkellä oltava vähintään 1,50 pro-
senttiyksikköä korkeampi) niiden soveltamaa yleistä kiinteistöveropro-
senttia korkeampi. Hallituksen esityksen mukaan yleisen kiinteistöve-
roprosentin vaihteluväli on 0,93–1,80.

Vuonna 2016 Helsingin kaupungin soveltama rakentamattoman raken-
nuspaikan veroprosentti on 2,30. Hallituksen esityksen mukaisten kiin-
teistöverojen uusien alarajojen mukaan vuonna 2017 sovellettava ra-
kentamattoman rakennuspaikan veroprosentti olisi 3,93.

Esittelijä toteaa, että kiinteistöveroprosenttien alarajojen korottamisen 
myötä rakentamattomaan rakennuspaikkaan kohdistuva kiinteistövero-
tus nousee olennaisesti. 

Kuitenkin viitateen kiinteistölautakunnan lausuntoon sekä edellä todet-
tuun, voidaan arvioida, että rakentamattoman rakennuspaikan veropro-
sentin nosto alarajoja korottamalla ei merkittävästi tuota lakimuutokses-
sa tavoiteltua pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen vauhdittumista. 
Vaikka koko rakentamattoman rakennuspaikan korotetun kiinteistöve-
ron piirissä oleva rakentamaton rakennusoikeus realisoituisi kerralla 
asuntotuotantoon, minkä ei voi arvioida olevan realistista, olisi se silti 
vain pieni osa vuosittaisesta asuntotuotantotavoitteesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kiinteistölautakunnan lausunto Paavo Arhinmäen toivomusponteen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 22.09.2016 § 389

HEL 2015-012684 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Ar-
hinmäen 11.11.2015 tekemästä toivomusponnesta seuraavan lausun-
non:

Taustaa

Korotetun kiinteistöveron taso, määrä ja perusteet

Vuonna 2016 maapohjan yleinen kiinteistövero on Helsingissä 0,8 % 
sen verotusarvosta. Rakentamattomien ja rakennuskelpoisten asuin-
tonttien korotettu kiinteistövero on lain mukainen vähintään 2,3 % vero-
tusarvosta (1,5 %-yksikköä yli yleisen tason), enimmäistason ollessa 
4 %. Korotettu kiinteistövero on Helsingin seudun kunnissa pääosin 
3 %, muutamassa Helsingin lailla 2,3 %. 

Helsingin kiinteistöverokertymäksi on vuonna 2016 ennakoitu noin 218 
milj. euroa. Kaupungin suuren maanomistuksen vuoksi (kaupungin 
vuokraamat tontit) maapohjan osuus jää noin 98 milj. euroon. Korote-
tun kiinteistöveron osuus tästä on noin 2,2 milj. euroa. Jos vero olisi ol-
lut lain enimmäistason mukainen, tuotto olisi ollut noin 4,7 milj. euroa.
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Korotetun kiinteistöveron määrääminen edellyttää, että 

 asemakaava on verovuoden alussa ollut voimassa yli vuoden,
 yli puolet rakennusoikeudesta on osoitettu asumiseen,
 tontilla ei ole asuinrakennusta eikä sellaista ole alettu rakentaa en-

nen verovuoden alkua,
  tontille on järjestettävissä tieyhteys ja yhteys vesi- ja viemäriverk-

koihin,
 tontti ei ole rakennuskiellon piirissä ja
 tontti on kokonaan saman omistajan omistuksessa, minkä todenta-

minen käytännössä edellyttänee tontin olevan sitovan tonttijaon pii-
rissä.

Korotetun kiinteistöveron piirissä on Helsingissä vuonna 2016 yhteensä 
noin 530 tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä noin 300 000 k-m², 
vastaten noin 3 000 asuntoa. Kun tonteista vähentää vuonna 2015 ja 
2016 rakennusluvan saaneet tontit sekä sellaiset vaiheittain rakennet-
tavat tontit, jotka odottavat omistajansa viereisen tontin kerrostalon val-
mistumista, pitemmäksi aikaa rakentamattomiksi jääneitä tontteja jää 
todellisuudessa vain noin 510. Niiden rakennusoikeus on noin 205 000 
k-m², vastaten noin 1 800 asuntoa ja noin neljän kuukauden asuntotuo-
tantotavoitetta. Tonteista noin 470 ovat omakoti-, pari- ja erillistalotont-
teja (noin 120 000 k-m²/800 asuntoa) ja vain runsas 30 kerros- tai rivita-
lotontteja (noin 85 000 k-m²/1 000 asuntoa).  

Korotettu kiinteistövero maapoliittisena välineenä

Helsingin tärkeimmät maapoliittiset välineet ovat

 vahvan maanomistuksen turvaaminen aktiivisilla ja ajoissa tehdyillä 
pitkäjänteisillä maanhankintapanostuksilla, jotka erityisesti matala-
suhdanteissa ovat kaupungille edulliset,

 kaupungin maiden tehokas kaavoittaminen,
 oikea-aikainen panostaminen kaavojen toteuttamisen vaatimiin in-

vestointeihin ja
 edellä mainittujen toimien mahdollistama aktiivinen ja mittava tontin-

luovutustoiminta.

Edellä mainittujen keinojen rinnalla korotetun kiinteistöveron merkitys 
maapoliittisena välineenä on kiinteistöviraston käsityksen ja Suomen 
suurten kaupunkien sekä Uudenmaan kuntien maapolitiikkavastaavien 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella jäänyt vähäiseksi, joskin se 
korotettaessa jonkin verran on hetkellisesti lisännyt tonttitarjontaa.

Mikäli rakentamattomien asuintonttien määrä koetaan ongelmalliseksi, 
korotettua kiinteistöveroa vaikuttavampi keino lisätä tarjontaa on esi-
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merkiksi rakentamiskehotus. Kohteena ovat korotetun kiinteistöveron 
piirissä olevat tontit tai alueellisesti rajattu osa niistä. Ellei tontteja ole 
rakennettu kolmessa vuodessa kaupunki voi ja uskottavuuden vuoksi 
sen myös tulee lunastaa tontit käypään hintaan edelleen luovutettavik-
si. Keinon käyttäminen on kuitenkin valitettavan työläs ja valmistelu 
vaatisikin lisäresursseja kiinteistöviraston tonttiosastolle. On myös va-
rauduttava siihen, että rakennuskehotus- ja lunastushakemuspäätök-
sistä seuraa pitkiä oikeusprosesseja. Lisäksi kaupungin vähäisten 
maanhankintamäärärahojen kohdistaminen käyvällä hinnalla lunastuk-
sen kautta hankittaviin tontteihin on kaupungin kannalta kustannuste-
hotonta.

Johtopäätökset

Korotettu kiinteistövero on kiinteistöviraston käsityksen mukaan osoit-
tautunut varsin tehottomaksi keinoksi lisätä asuntotuotantoa, koska

 vaikka sitova tonttijako on tehty omakotitalojen omistajien subjektii-
viset arvot (puutarha, väljyys, nostalgia), hallinta (lesken oikeus hal-
lita omakotitaloa ja sen puutarhaa), perikuntien erimielisyydet, ar-
vonnoususpekulaatiot jne. ovat usein korotetun kiinteistöveron tuo-
maa rasitusta vahvemmat etenkin, kun asuintonttien hintataso pit-
källä tähtäimellä pääosin on noussut selvästi nopeammin kuin koro-
tetun kiinteistöveron määrä. Korotettu kiinteistövero vaikuttaa luon-
nollisesti voimakkaimmin vähätuloisiin tontinomistajiin.

 rakentajien/rakennuttajien omistamien tonttien osalta korotetun kiin-
teistöveron kustannukset ovat pienet verrattuna myymättömien ker-
ros-/rivitaloasuntojen kustannuksiin tilanteissa, joissa asuntojen ky-
syntä on alueellisesti, kaavan mukaisen asuntokokojakauman tai 
suhdanteesta johtuen, epävarmaa tai uudisasuntojen hintataso on 
merkittävästi alueen vanhojen asuntojen hintatasoa korkeampi.

 rakentajien/rakennuttajien omistaessa useamman vierekkäisen ker-
ros-/rivitalotontin, niiden vaiheittaisesta rakentamisesta saatavat 
työmaahyödyt (työmaiden perustamiskustannusten minimointi) ylit-
tävät korotetun kiinteistöveron kustannukset. Lisäksi isomman tont-
tikokonaisuuden jakaminen ja vaiheittainen rakentaminen tuo eten-
kin pienemmille toimijoille toimintaan ennustettavuutta ja vakautta 
sekä pienentää yhtaikaa tarvittavien pääomien määrää ja asuntojen 
markkinointiriskiä.

Rakentajien ja rakennuttajien kannalta (asuin)tontti on optio rakentaa; 
vasta rakentaminen ja asuntojen myynti tuo heille tuloa. Rakentamaton 
kerros-/rivitalotontti on heidän tuloslaskelmissaan tappiollinen omaisuu-
serä. Rakentaja-/rakennuttajaomistajilla on siksi luontainen kannuste 
rakentaa tonttinsa. Edellä mainitut heitä koskevat huomiot ovat siten 
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Helsingin normaalissa suhdannetilanteessa lähinnä tonttien rakenta-
mispäätöstä jonkin verran hidastavia seurauksia. 

Korotetun kiinteistöveron nostaminen olisi toteutuessaan kuitenkin kau-
pungilta vahva tahdonilmaus asuintonttien liikkeelle saamisen tärkey-
destä, jota sinänsä olisi pidettävä myönteisenä. Mikäli kaupunki haluaa 
lisätä korotetun kiinteistöveron  vaikuttavuutta, noston tulisi olla tuntu-
va. Tällöinkin tonttitarjontaa lisäävät vaikutukset jäänevät kaupungin 
asuntotuotantotavoitteisiin nähden verrattain vähäisiksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Peter Haaparinne, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 948
Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Tiedoksi kaupunginkanslialle.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisen työväe-

nopiston johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-
liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten 
tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille.
  
 Tiedoksi suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle ja 

Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
9 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, muille kaupungin 
ulkopuolisille lausunnonantajille sekä niille muistutuksen 
lähettäneille, jotka ovat pyytäneet tietoa päätöksestä.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölau-

takunnalle, rakennuslautakunnalle, Liikennelaitos -liikelai-
toksen johtokunnalle (HKL), teknisen palvelun lautakun-
nalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, 
eläintarhan johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, taide-
museon johtokunnalle, nuorisolautakunnalle, asuntotuo-
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tantotoimikunnalle, tietokeskukselle ja suomenkieliselle 
työväenopistolle.

  
 Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä museoviras-
tolle, kulttuuriympäristön suojelu.

  
 Tiedoksi liikennelaitos-liikelaitokselle, kaupunginmuseolle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle 
ja taidemuseolle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
7 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

2.11.2016.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
2.11.2016.

  
10 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupun-

ginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 949
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 24.10.2016
- johtamisen 24.10.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 25.10.2016
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta  

  

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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§ 950
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
43 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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§ 951
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun-
nitelmasta 2017-2020

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan ELY-keskukselle tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmasta 2017 – 2020 seuraavan lausunnon:

Yleisiä huomioita

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2017−2020 esitetyt tienpidon keskeiset lin-
jaukset ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitusta-
son. On kuitenkin huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteil-
le ei osoiteta enempää investointihankkeita lähivuosina. 

Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa Uudenmaan ELY-
keskuksen toiminta-alueen tienpidon tarpeita. Alueen osuus koko maan 
liikennesuoritteesta (33 %) on huomattavasti suurempi kuin tienpitoon 
osoitettu rahoitus (19 %). Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tie-
verkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta päivittäinen liikennöitävyys ja 
elinkeinoelämän kilpailukyky turvataan ja seudun hankkeita voidaan ot-
taa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin.

Hankkeet
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Kiireellisimmiksi priorisoiduista investointihankkeista Runkolinjan 560 
(Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liitty-
mässä Tuusulantiellä tulee käynnistää pikaisesti, jotta juuri käyttöön 
otetusta runkolinjasta 560 saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Katua-
lueella olevat pysäkkijärjestelyt on jo rakennettu.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017−2020:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Hankkeen liikenneturvallisuushyödyt ovat myös merkittävät.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Kuninkaan-
tammen alueen rakentaminen on jo aloitettu, eikä sieltä ole Helsingin 
kaupungin alueella olevaa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Helsingin kaupunki on jo aikaisemmissa lausunnoissaan korostanut, et-
tä valtion tulee omalta osaltaan luoda edellytykset kaupunkien maan-
käytön tiivistämiselle varmistamalla liikennehankkeiden valtionrahoitus. 
Maankäytön kehittäminen yhdyskuntarakenteen kannalta tiiviisti ja kes-
keisten yhteyksien varteen on kestävän yhdyskuntarakenteen kehittä-
misen kannalta johtava periaate, jonka toteutumista mm. Hämeenlin-
nanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Länsiväylän Koivusaa-
ren eritasoliittymän rakentaminen edistäisi.

Kaupunki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeiden toteut-
tamiseen sovittavan kustannusjaon ja aikataulun mukaisesti.

Raskaan liikenteen levähdyspaikat on suunnitelmassa priorisoitu kii-
reellisiksi, ja niiden toteutus pitääkin saada käyntiin nopeasti. Levähdy-
salueiden puute siirtää raskaan liikenteen pysäköintipainetta kaupun-
kiympäristöön, mikä aiheuttaa suuria haittoja niin liikenneturvallisuudel-
le kuin liikenteen sujuvuudellekin. Älykkäillä ratkaisuilla kaupungin ulko-
puolelle sijoitetut levähdysalueet toimivat erinomaisesti osana sujuvaa 
kuljetusketjua ja vähentävät myös ympäristö- ja liikennehaittoja kau-
pungissa. 

Esittelijän perustelut

Uudenmaan ELY-keskus on lähettänyt Helsingin kaupungin käyttöön ja 
mahdollista lausuntoa varten Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 
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2017–2020. Mahdolliset lausunnot on pyydetty lähettämään 
31.10.2016 mennessä, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelmat löytyvät Internet-osoitteesta:www.ely-keskus.fi/liikenne 
>Valitse alue: Uusimaa.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja suunnitelma liitteenä 2. Tieverkon kor-
jausvelkaa koskeva selvitys on liitteenä 3 ja kartat liitteinä 4 - 6.

Suunnitelman sisällöstä

Tienpito rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Uudenmaan ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu mää-
rärahat perusväylänpitoon ja joukkoliikennepalveluihin. Uudenmaan 
ELY-keskuksen vastuualue kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueet. Liikennevastuualueeseen kuuluu maanteitä noin 9 100 
km ja 1,9 miljoonaa asukasta.

Uudenmaan ELY-keskuksen uudessa liikennestrategiassa 2025, johon 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2017 – 2020 viitataan, keskeisi-
nä tavoitteina on luoda elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä ja asuk-
kaille sujuvaa arkea. Tavoitteista johdetut keskeiset kehittämislinjauk-
set kohdistuvat kustannustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä yhdyskun-
tarakenteeseen ja liikkumisratkaisuihin. Keskeisiä kuljetuksia tehosta-
via toimenpiteitä ovat päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen, kor-
jausvelan vähentäminen ja vaikuttavimpien investointien toteuttaminen. 

Liikenneturvallisuus on liikennestrategiassa kaikkea toimintaa läpileik-
kaava teema. Tavoitteena on liikennekuolemien puolittaminen ja louk-
kaantumisten vähentäminen neljänneksellä vertailuvuodesta 2010 vuo-
teen 2020 mennessä. Taajama-alueilla turvallisuutta parannetaan hillit-
semällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön paran-
nustoimia; uutena keinona ovat siirrettävät nopeusnäytöt. Pääteillä kus-
tannustehokkaita toimia ovat mm. automaattinen nopeusvalvonta, sel-
keät tiemerkinnät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeus-
rajoitusten tarkistaminen sekä tehokas häiriötilanteista tiedottaminen.

Väyläverkoston korjausvelan vähentämiseksi käynnistettiin vuoden 
2016 alussa kolmivuotinen korjausvelkaohjelma. Kaikkiaan 600 miljoo-
nan euron ohjelmalla korjataan huonokuntoisia väylärakenteita ja saa-
daan lähivuosien aikana vähennettyä huonokuntoisten teiden ja siltojen 
määrää. Tuosta rahoituksesta noin 60 miljoonaa euroa kohdistuu Uu-
denmaan ELY-keskuksen hallinnoimalle tieverkolle. Kolmivuotisella li-
särahoitusohjelmalla korjausvelan kasvu saadaan pysäytettyä ja määrä 
käännettyä laskuun.
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Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon rahoitus kaudella 
2017–2020 on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Määrärahalla ra-
hoitetaan koko tienpito lukuun ottamatta Liikenneviraston toteuttamia 
yksittäisiä isoja kehittämisinvestointeja. Hallitusohjelman mukaan vuo-
sina 2017–2020 kohdennetaan korjausvelkaohjelman lisäksi rahoitusta 
kehittämishankkeiden momentilta perusväylänpitoon. Näin rahoitettavia 
hankkeita ei ole vielä päätetty.

Päivittäisellä kunnossapidolla, kuten talvihoidolla, varmistetaan tiever-
kon päivittäinen liikennöitävyys. Tarjottavaa palvelutasoa ohjaavat val-
takunnalliset linjaukset ja niihin liittyvät laatuvaatimukset.

Ylläpidon toimin korjataan tieverkon ja sen laitteiden kulumisesta ja 
ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita ja puutteita sekä uusitaan väylära-
kenteita nykyvaatimusten tasolle. Valtakunnallisten linjausten mukaan 
valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututeiden kunto pyritään 
pitämään nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa rahoitustilanteen 
mukaan.

Parantamisinvestoinneilla nostetaan liikenteen palvelutasoa, erityisesti 
matkojen ja kuljetusten turvallisuutta, sujuvuutta ja ennakoitavuutta. 
Kun investointien valinnassa painotetaan vaikuttavuutta ja resurssien 
tehokasta käyttöä, korostuvat pienet ja kustannustehokkaat toimenpi-
teet. Näihin investointeihin varmistunut rahoitus on toistaiseksi vähäi-
nen, mutta suunnittelussa varaudutaan vuosina 2017–2020 tätä vuotta 
korkeampaan tasoon ja MAL-rahoituksen jatkumiseen. Koska mahdolli-
suudet tieverkon parantamishankkeiden toteuttamiseen ovat vähäiset, 
ovat kunnat ja yritykset rahoittaneet maantieverkon pieniä parantami-
sinvestointeja Uudenmaan ELY-keskukseen verrattuna moninkertaisel-
la summalla.

ELY-keskuksen vuoden 2016 joukkoliikennemääräraha on noin 5 mil-
joonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu liikenteen ostoihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä liikennejärjestelmätyön keinoin. Elinkeinoelämän 
keskusteluissa on noussut vahvasti esiin palveluiden yhteydessä sijait-
sevien raskaan liikenteen tauko- ja pysäköintipaikkojen puute.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhtenä kiireelliseksi priorisoiduksi käyn-
nistettävänä investointihankkeena on Runkolinjan 560 (Jokeri 2) vaihto-
pysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liittymässä Tuusulantiel-
lä. Perusväylänpidon lisärahoituskohteena 2017 – 2020 on Vt I Kehä 
III-Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä pienet MAL-kohteet. 
Ylläpidon hankkeina suunnitelmakaudella 2017−2020 Helsingin alueel-
la on siltojen peruskorjaushankkeita Vt 4:llä Suurmetsän risteyssilta ja 
Jakomäen alikulkukäytävä sekä Vt 3 Pirkkolantien risteyssilta.
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Käynnissä olevia hankkeita ovat Kehä I:n parantaminen (35 milj. eu-
roa), joka sisältää Kivikontien eritasoliittymän, Kehä I välillä Espoon ra-
ja-Vihdintie sekä Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän 1 vaiheen Pe-
ruskorjauksessa ovat Metsämäentiensilta Hakamäentiellä.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan sisältyvät hankkeet Helsingissä 
ovat ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeita, joiden kustannus-
jaosta on sovittu hankekohtaisesti voimassa olevan kustannusjakome-
nettelyn periaatteiden pohjalta. Tieverkon isojen kehittämisinvestointien 
toteutus riippuu valtion budjettirahoituksesta, joten hankkeiden täsmälli-
nen ohjelmointi ja aikatauluttaminen ovat toistaiseksi avoinna.

Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta pitävät 
huolestuttavana, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta 
enempää investointihankkeita lähivuosina.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että valtion talousarvioehdotuksessa valtion koko lii-
kenneverkolle esitetään 1 919 milj. euroa. Perusväylänpitoon koko 
maassa on ehdotettu 1 279 milj. euroa, josta 304 milj. euroa kohdentuu 
korjausvelan pienentämiseen. Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 
2016 tehtiin päätös Raide-Jokerin valtionavustuksesta. Liikenne- ja 
viestintäministeriä tulee täydentämään talousarvioehdotustaan hank-
keen osalta syksyllä.

Liikenneväylien korjausvelka on jatkuvasti kasvanut, koska perusväy-
länpidon rahoitus on ollut viime vuosina alhaisella tasolla. Uudenmaan 
ELY-keskuksen mukaan korjausvelan suuruus Uudenmaan, Päijät-Hä-
meen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella on noin 230 milj. euroa. 
Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat perus-
teltuja. 

Pääkaupunkiseudun liikenneverkon pitäminen hyvässä kunnossa on 
tarpeen. Olisi myös panostettava kehittämishankkeisiin, joilla ediste-
tään seudun liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 04.10.2016 § 389

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2017−2020 esitetyt tienpidon keskeiset lin-
jaukset ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitusta-
son. Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa Uudenmaan 
ELY-keskuksen toiminta-alueen tienpidon tarpeita. Alueen osuus koko 
maan liikennesuoritteesta (33 %) on huomattavasti suurempi kuin tien-
pitoon osoitettu rahoitus (19 %). 

Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee 
lisätä, jotta päivittäinen liikennöitävyys turvataan ja seudun hankkeita 
voidaan ottaa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin. Eri-
tyisesti jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen, liikenneympäristön ja 
meluntorjunnan parantamisen resursseja tulee lisätä nykyisestä tasos-
ta. 

Kiireellisimmiksi priorisoiduista investointihankkeista Runkolinjan 560 
(Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liitty-
mässä Tuusulantiellä tulee käynnistää 2017.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017−2020:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen liikenneturvallisuushyödyt ovat myös merkit-
tävät.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä (Vt 3).
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 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeet ovat vuosi vuodelta siirtyneet eteenpäin. Tarve liikenne-
melusta aiheutuvan haitan vähentämiseksi on huomattava.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan sisältyvät hankkeet Helsingissä 
ovat ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeita, joiden kustannus-
jaosta on sovittu hankekohtaisesti voimassa olevan kustannusjakome-
nettelyn periaatteiden pohjalta. Tieverkon isojen kehittämisinvestointien 
toteutus riippuu valtion budjettirahoituksesta, joten hankkeiden täsmälli-
nen ohjelmointi ja aikatauluttaminen ovat toistaiseksi avoinna. Kaupun-
ki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeisiin sovittavan kus-
tannusjaon mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 309

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2017 - 2020 on esitetty Uuden-
maan ELY-keskuksen kiireellisimmiksi priorisoidut investointihankkeet, 
joista Helsingin alueelle sijoittuu ainoastaan ns. Jokeri 2 -vaihtopysäkki-
järjestelyt sekä Vt 1:n vaihtuvat nopeusrajoitukset Munkkivuoresta län-
teen. Runkolinja 560:n (Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyt tulee toteuttaa 
mahdollisimman pikaisesti, jotta juuri käyttöön otetusta runkolinjasta 
560 saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Katualueella olevat pysäkki-
järjestelyt on jo rakennettu.

Lisäksi vuoden 2016 kehittämishankkeista Helsingin alueelle sijoittuu 
Kehä I:n parantaminen (35,0 milj. €), joka sisältää Kivikontien eritasoliit-
tymän, välin Espoon raja–Vihdintie sekä Hämeenlinnanväylän eritaso-
liittymän 1-vaiheen.

On huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta 
enempää investointihankkeita lähivuosina. Valtion investointeja tarvit-
taisiin mm. joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä kes-
tävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hankkeiden toteuttami-
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seen. Joidenkin liikennehankkeiden myöhästyminen voi aiheuttaa jopa 
asuntotuotannon myöhästymistä, jolloin tilanne on erittäin kriittinen.

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoiteasettelu liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ei näy suunnitelmassa Helsingin osalta. Pelkällä asentei-
siin vaikuttamisella ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia, vaan myös inf-
ratoimenpiteitä tarvitaan.

Maanteiden parantamishankkeiden kustannuksia rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntai-
nen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin pohjautuvia yhteisesti 
sovittuja suosituksia maanteiden tienpidon kustannusjaosta.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017 - 2020:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen ovat merkittävät.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Kunin-
kaantammen alueen rakentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole Hel-
singin kaupungin alueella olevaa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle.

 Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä. Hanke on todettu vuonna 2013 
laaditussa "Kehä I:n liittymähankkeiden ja kehittämistarpeen arvioin-
ti" -raportissa liikenteen toimivuuden kannalta yhdeksi neljästä tär-
keimmästä Kehä I:n kehittämiskohteesta.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentä-
miseksi.

Valtion osallistuminen ns. kaupungin maankäytöstä johtuvien hankkei-
den kustannuksiin on jatkossa erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita 
ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi 
Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Maankäytön kehittäminen yh-
dyskuntarakenteen kannalta tiiviisti ja keskeisten yhteyksien varteen on 
kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta johtava periaate, 
johon valtiokin useissa strategioissaan on sitoutunut. Maankäytön sijoit-
tamisesta keskeisesti ja koko yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmu-
kaisella tavalla ei tule rangaista kuntaa epäämällä valtion osuus väylille 
tarvittaviin investointeihin.
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Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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§ 952
Helsingin kaupungin liittyminen World Urban Parks järjestön jäse-
neksi

HEL 2016-008329 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy jäseneksi World 
Urban Parks  -järjestöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa huolehti-
maan järjestön jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen 
suorittamisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 World Urban Parks esite
2 Järjestön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 20.9.2016, että Helsingin kaupunki 
liittyy julkisen puistosektorin maailmanjärjestön (World Urban Parks, 
WUP) jäseneksi.

Yleisten töiden lautakunnan esityslistalla asiasta todetaan seuraavaa:

World Urban Parks (WUP) on julkisen puistosektorin maailmanjärjestö, 
joka on perustettu vuonna 2015 kahden aiemmin toimineen järjestön 
(International Federation of Park and Recreation Administration, IFPRA 
ja Parks for Life) yhdistyessä. Järjestö on merkittävin maailmanlaajui-
nen viheralueiden ja puistojen asioita edistävä järjestö, johon verkottu-
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minen on hyödyllistä Helsingin kaupungin puisto- ja vihertoimialan toi-
minnan kehittämisen kannalta.

Järjestön jäsenyys tuo konkreettista hyötyä. Järjestön kautta organisoi-
tu Yardstick -benchmarkkausjärjestelmä antaa kansainvälistä vertailu-
tietoa eri kaupunkien puistopalveluista, toimintaprosesseista ja toimin-
nan tehokkuudesta. Järjestön kautta on myös mahdollisuus pätevöityä 
omalla alallaan Certified International Parks Professional -koulutukses-
sa. Järjestö on lanseerannut myös Maailman Puistopäivän (World 
Parks Day), jonka avulla voidaan nostaa esille viheralueiden merkitystä 
ja niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita. 

Lisäksi järjestön tavoitteena on edistää tiedon, ideoiden ja osaamisen 
vaihtoa, kansainvälistä tutkimustyötä ja verkostotoimintaa. Järjestön 
vuosittaisessa kongressissa on esillä viimeisimmät kehityssuunnat ja 
ratkaisut puistoalalta maailmanlaajuisesti. Kongressit pyritään nykyisin 
järjestämään jäsenmaiden tai -kaupunkien paikallisjärjestöjen tapahtu-
mien yhteydessä tuomalla niihin kansainvälistä näkökulmaa. Tällaisia 
järjestöjä Suomessa ovat mm. Kaupunginpuutarhurien seura sekä Vi-
herympäristöliitto. Rakennusvirasto harkitsee kongresseihin osallistumi-
set vuosittain tapauskohtaisesti, kuten muutenkin ulkomaan virkamat-
kojen osalta. Järjestön kuukausittaiset kokoukset käydään internetin 
välityksellä.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan (Khs 7.12.2015) ehdotettaes-
sa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tar-
kastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdolli-
suutta luopua jostakin jäsenyydestä. Rakennusvirasto on jäsenenä Vi-
herympäristöliitossa, joka on keskeisin valtakunnallinen viheralan jär-
jestö. Jäsenyyttä on tärkeä jatkaa valtakunnallisen viheralan kehittä-
mistoiminnan takia. Rakennusvirasto ei ole aiemmin ollut jäsenenä mis-
sään puisto- ja vihertoimialan kansainvälisessä järjestössä.”

Esittelijä toteaa, että organisaatiojäsenyyden maksun suuruus on sidot-
tu organisaation kokonaisbudjettiin. Helsingin kaupungin jäsenmaksu 
on 1 950 $ (noin 1 750 euroa/vuosi). Helsingin kaupungin kokoinen or-
ganisaatio voi nimetä yhdistyksen jäseniksi haluamansa määrän henki-
löjäseniä ilman erillistä maksua. Rakennusvirasto varaa jäsenmaksua 
varten määrärahat talousarvioonsa.

Rakennusvirasto tarkastelee vuosittain talousarvion laatimisen yhtey-
dessä jäsenyyksiä yhdistyksissä. Laajempi tarkastelu on perusteltua 
tehdä uuden kaupunkiympäristön toimialan toimesta. 

Esittelijä pitää liittymistä World Urban Parks –järjestöön perusteltuna.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 World Urban Parks esite
2 Järjestön säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 376

HEL 2016-008329 T 04 03 00

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin 
kaupunki liittyy julkisen puistosektorin maailmanjärjestön (World Urban 
Parks, WUP) jäseneksi. 

Organisaatiojäsenyyden maksun suuruus on sidottu organisaation ko-
konaisbudjettiin. Helsingin kaupungin jäsenmaksu on 1  950 $ (noin 
1 750 euroa/vuosi). 

Helsingin kaupungin kokoinen organisaatio voi nimetä yhdistyksen jä-
seniksi haluamansa määrän henkilöjäseniä ilman erillistä maksua. 

Rakennusvirasto varaa jäsenmaksua varten määrärahat talousarvioon-
sa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi
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§ 953
Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappa-
leeksi lisätään seuraava:

Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhal-
lituksen arvioitavaksi ensitilassa selvityksen valmistuttua, jonka jälkeen 
kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen aikaisemmin päättä-
män selvityksen jatkamisesta ja sen täydentämisestä.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Muutetaan päätösesitys kuulumaan: 

Kaupunginhallitus päättää jatkaa (27.6.2016 päätetyn mukaisesti) ulko-
puolista selvitystä Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymi-
seen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille  mahdolli-
sesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvityksessä tulee huomioida 
Länsimetro Oy:n oma selvitys niiltä osin kuin se on mahdollista. Selvi-
tyksen tulee olla valmis 31.1.2017 mennessä.

Kannattaja: Laura Kolbe

Veronika Honkasalon vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn kes-
keyttämisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään 
päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsi-
metron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti 
aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n 
teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikut-
tavat seikat ovat tiedossa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20.6.2016 Länsimetro 
Oy:n ajankohtaiskatsausta sekä selvitystä Länsimetro –hankkeen lop-
puunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti 
kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan 
niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –
hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaat-
taminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla 
aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puit-
teissa.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa 
käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin 
käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymi-
sestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvi-
tys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. 

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttämän selvityksen tekeminen on 
tilattu Deloitte Oy:ltä. Selvityksen tekeminen on käynnistetty.

Esittelijä toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena 
olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omis-
tajien yhteiseen näkemykseen asiasta. Selvityksestä ja sen aikataulus-
ta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa. 
Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuus-
sa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen 
kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yh-
tiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen 
ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. 

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n käynnistämän selvityksen yhtey-
dessä tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustan-
nusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tar-
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kastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimin-
tatapaa ja vastuita. Viivästymisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei 
hankkeen nykyvaiheessa vielä pystytä täysin määrittelemään. 

Näistä syistä esittelijä katsoo, että kaupungin oman selvityksen teke-
mistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin yhtiö on saanut valmiiksi oman 
selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa. 
Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa 
ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmu-
kaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy Deloitte Oy:n kans-
sa yhteisymmärrykseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 925

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.10.2016 Pöydälle

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro 
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen 
kolmantena asiana.

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 954
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 25.10.2016

  

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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§ 955
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 25.10.2016
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 25.10.2016
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta 26.10.2016
Helsingin kaupungin työterveys -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  
Työterveys Helsinki  
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- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 956
Maankäyttösopimus Valion Eläkekassan kanssa asemakaavan muu-
tosehdotukseen liittyen (asemakaava nro 12355, tontti 4/63/1)

HEL 2016-011102 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistölautakunnan 4. kaupungino-
san (Kamppi) korttelin nro 63 tontin nro 1 omistajan Valion Eläkekas-
san kanssa ehdollisesti tekemän liitteen 1 mukaisen maankäyttösopi-
muksen sekä oikeuttaa lautakunnan tarvittaessa tekemään siihen vä-
häisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Kaupunkisuunnitteluviraston tarkistettu esitys 8.3.2016
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valion Eläkekassa Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Maanomistajan aloitteesta vireillä oleva asemakaavan muutos mahdol-
listaa hotelli Marskin Lönnrotinkadun puoleisen siiven korottamisen kol-
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mella kerroksella sekä osan maanalaisista autopaikoista muutettavaksi 
hotellitoiminnan käyttöön.

Muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomista-
jan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliit-
tisen päätöksen mukaiset neuvottelut.

Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka mukaan 
tontinomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kus-
tannuksiin kaupungille korvausta 340 000 euroa. Maankäyttösopimuk-
sella tontinomistaja sitoutuu lisäksi liittymään keskustan maanlaiseen 
huoltoväylään ja tekemään siitä kaupungin normaaliehtojen mukaisen 
liittymissopimuksen edellyttäen, että korttelin kolme muuta tonttia liittyy 
myös huoltoväylään.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne ja maanomistus

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Helsingin keskustassa kaupunkiku-
vallisesti näkyvällä paikalla Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun kul-
massa.  Mannerheimintie rakennuksen edustalla on osa Esplanadin - 
Bulevardin rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009, Museovirasto).

Alueella on vuodesta 1959 voimassa ollut asemakaava, jonka mukaan 
muutoksen kohteena oleva tontti 463/1 kuuluu liikerakennusten kortte-
lialueeseen, ja sille saa sijoittaa 9-kerroksisen rakennuksen. Asema-
kaava ei määrittele rakennusoikeutta.

Kortteli kuuluu 15.12.2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huoltolii-
kenteen ja pysäköinnin asemakaavan nro 11300 alueeseen.

Tontilla sijaitsee arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema ja vuonna 
1961 valmistunut hotellirakennus, jonka laajuus on 12 931 k-m². 

Tontti on Valion Eläkekassan omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältö

Asemakaavan muutoksen nro 12355 tavoitteena on mahdollistaa hotelli 
Marskin lisärakentaminen.

Muutoksessa tontti merkitään liike- ja hotellirakennusten korttelialueek-
si (KLH). Pohjakerroksen tilat osoitetaan myymälä-, ravintola-, kahvila- 
tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Kaavamuutos mahdollistaa 
hotellitoiminnan kehittämisen ja hotellihuoneiden lisäämisen. Pohjaker-
rosta koskevalla määräyksellä taataan katutason elävyys ja tilojen säi-
lyminen myymälä-, ravintola-, kahvila- tai muina asiakaspalvelutiloina.
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Rakennus merkitään rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaana suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Rakennuksen laajuus on nykyisellään 12 931 k-m2. Tontille osoitetaan 
kaavamuutoksella rakennusoikeutta yhteensä 15 800 k-m², josta 13 
700 k-m² on maanpinnalla ja 2 100 k-m² kellarikerroksessa. Kerrosala 
kasvaa maan pinnalla 769 k-m² ja maan alla 2 100 k-m².

Tontin autopaikat tulee sijoittaa yleiseen pysäköintilaitokseen tai raken-
nuksen kellariin. Asemakaavan muutos mahdollistaa huollon järjestämi-
sen joko kellarikerroksissa tai korttelin yhteisen huoltopihan ja Keskus-
tan huoltotunnelin kautta.

Kaupunkisuunnitteluviraston tarkistettu esitys ja asemakaavamuutos 
karttoineen ovat liitteinä 2 ja 3.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee merkittä-
västi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Osa-
na sopimusneuvotteluja tontinomistajan kanssa on neuvoteltu liittymi-
sestä keskustan maanalaiseen huoltoväylään. Neuvottelujen tuloksena 
on laadittu liitteenä 1 oleva sopimusehdotus. Sopimus on allekirjoitettu 
ehdollisena 27.10.2016, ja sen hyväksyminen edellyttää kaupunginhal-
lituksen päätöstä.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
340 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nyky-
arvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäi-
vään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Liittyminen keskustan maanalaiseen huoltoväylään

Asemakaavamuutoksen kohteena olevan korttelin tuntumaan Kalevan-
kadun alle on louhittu keskustan maanalainen huoltoväylä, ja samassa 
yhteydessä louhittiin myös korttelia palveleva maanalainen huoltotilava-
raus ja pystykuilu maanpinnalle. Koska korttelin tontti 4063/9 ei tuolloin 
ollut halukas osallistumaan hankkeeseen, korttelin huoltotilavaraus ja 
pysty-yhteys sijoitettiin niin, että hotellitontin lisäksi sitä voivat tulevai-
suudessa käyttää huoltoonsa korttelin tontit 2, 11 ja 14. Louhittua huol-
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totilaa ja pysty-yhteyttä ei huoltoväylän louhimisen yhteydessä vielä si-
sustettu eikä varusteltu valmiiksi.  

Maanomistaja on maankäyttösopimusta koskevissa neuvotteluissa tut-
kittiin mahdollisuutta ottaa huoltotila pystykuiluineen käyttöön. Maano-
mistaja päätyi kuitenkin toteamaan, että vireillä olevan asemakaavan 
muutoksen osoittama 74 hotellihuoneen hotellilaajennus ei olisi talou-
dellisesti mahdollista, jos maanomistaja joutuisi tässä vaiheessa yksin 
investoimaan huoltoväylään liittymiseksi ja huoltotilan ja pystykuilun vii-
meistelemiseksi tarvittavat yhteensä noin 3,0 - 3,5 miljoonaa euroa. 

Huoltotilavaraus ja pysty-yhteys on louhittu ennen kuin Valion Eläke-
kassa osti po. tontin 4063/1. Hotellin nykyinen ja suunnitellun laajen-
nuksen edellyttämä huolto on suunniteltu edelleen toimimaan Lönnro-
tinkadun alkuperäistä hotellirakennuksen sisällä olevaa ajoluiskaa käyt-
täen. Myöskään korttelin muilla tonteilla ei ole tällä hetkellä tarvetta liit-
tyä huoltoväylään liittymistä koskevaan sopimukseen eikä siten osallis-
tua sen toteuttamisen kustannuksiin etupainotteisesti.

Neuvotteluissa on edellä esitetyistä syistä hotellin laajennushankkeen 
mahdollistamiseksi päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Valion Eläke-
kassa sitoutuu maankäyttösopimuksen ehdoin omistamansa tontin 
puolesta liittymään huoltoväylään ja tekemään siitä kaupungin normaa-
liehtojen mukaisen liittymissopimuksen vasta siinä tapauksessa, että 
myös korttelin tontit 4063/2, 11 ja 14 tekevät vastaavat liittymissopi-
mukset kaupungin kanssa. 

Liittymissopimuksen normaaliehtojen mukaisesti Valion Eläkekassa si-
toutuu siinä tapauksessa maksamaan kaupungille noin 1,5 miljoonan 
euron suuruisen elinkustannusindeksiin sidotun liittymismaksun arvonli-
säveroineen. Liittymismaksu perustuu koko huoltoväylän 82,8 miljoo-
nan euron rakennuskustannukseen, josta puolet on jaettu huoltoväy-
lään liittymiskelpoisiksi arvioitujen kortteleiden tonteille niiden tuollois-
ten rakennusoikeuksien suhteessa, toisen puolen jäädessä kaupungin 
vastuulle.

Lopuksi

Maankäyttösopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun 
käytännön mukainen. Lisäksi maanomistaja sitoutuu asetettujen edelly-
tysten täyttyessä osaltaan liittymään keskustan huoltoväylää koske-
vaan sopimukseen.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Kaupunkisuunnitteluviraston tarkistettu esitys 8.3.2016
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12355 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valion Eläkekassa Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 422

HEL 2016-011102 T 10 01 00

Kamppi, Mannerheimintie 10

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin nro 1 
omistajan Valion Eläkekassan kanssa liitteen nro 4 mukainen sopimus 
sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA104-13)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
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Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi
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§ 957
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
42 ja 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta 27.10.2016
kaupunkisuunnittelulautakunta 25.10.2016
kiinteistölautakunta 20.10.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24. - 27.10.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 958
Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä 
kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 25.5.2016 hyväksymän toivomusponnen (Laura Rissanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.5.2016 valtuutettu Leo Straniuksen aloitetta vegaani-
ruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa, kaupunginvaltuusto hy-
väksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus siirtyä myös päivä-
kodeissa kasvisruokapäivään." (Laura Rissanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
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ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatuk-
sen ruokalistat uudistettiin syksyllä 2015. Ruokalistat ja tuotevalikoimat 
on suunniteltu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa asiakasta kuullen. 
Lapset ja hoitohenkilöstö olivat mukana uudistuksessa siten, että 70 
päiväkodin 150 lapsiryhmää kertoi mielipiteensä kahden viikon ajan 
ruuan ulkonäöstä, mausta ja riittävyydestä. Tämän lisäksi lasten van-
hemmilla oli mahdollisuus antaa palautetta päiväkotiruokailusta var-
haiskasvatusviraston asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä syksyllä 
2015. Vanhemmat arvioivat lasten hoitoaikana nautitut ateriat monipuo-
lisiksi ja että lapsi sai syödä itsensä kylläiseksi. Erityisesti kasvisruokien 
monipuolisuus sai kiitosta ja päiväkotien ruokalistalla on päivittäin myös 
kasvisruokavaihtoehto.

Päiväkotien ruokalistat suunnitellaan kuuden viikon syklissä. Tällä het-
kellä toteutetaan jaksoa viikot 41 - 46. Tälle jaksolle on lisätty yksi kas-
visruokapäivä ja se toteutuu viikolla 45. Näin jokaisella kuudella viikolla 
on yksi kasvisruokapäivä aikaisemman viiden viikon sijasta. Toteutettu 
muutos ei tule nostamaan aterioiden kokonaiskustannuksia ja siirtymi-
nen yhteen kasvisruokapäivään viikossa toteutuu siis marraskuussa 
2016.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Varhaiskasvatuslautakunta 27.09.2016 § 105

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Laura Rissasen toivomusponnesta koskien mahdol-
lisuutta ottaa käyttöön kasvisruokapäivä päiväkodeissa:  

Varhaiskasvatusviraston päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa 
ruokailee päivittäin lähes 23 000 lasta. Palvelua järjestetään yli 400 
kohteessa. Varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa 
varhaiskasvatusviraston ja palveluntuottajan (Helsingin kaupunki palve-
lukeskus-liikelaitos) välinen sopimus. Vuonna 2015 varhaiskasvatuk-
sessa oli yli 7 600 000 ateriasuoritetta, joiden kokonaiskustannukset 
olivat noin 26,9 miljoona euroa. Lapsen päiväkotiaterioiden (aamupala, 
lounas ja välipala) keskimääräinen hinta oli tilattujen aterioiden mukaan 
7,04 euroa lasta kohden. Kasvisaterioiden määrä oli noin 10 % koko-
naisateriamäärästä.

Ruokalistoja ja tuotevalikoimia suunnitellaan yhteistyössä palveluntuot-
tajan kanssa asiakasta kuullen. Palveluntuottaja tarjoaa päiväkodeissa 
tarvittavat ateriat ja ryhmäperhepäiväkodeille ateriatarvikkeet. Varhais-
kasvatuksen ateriat muodostavat 2/3 lapsen päivittäisestä ravinnontar-
peesta muodostaen yhdessä kotona nautittujen aterioiden kanssa lap-
sen ruokavalion kokonaisuuden. Ruokalista- ja ateriasuunnittelua oh-
jaavat valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneu-
vottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat 22.1.2016 
uudet kansalliset Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. 
Suositukset kattavat lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuu-
lu myös lasten ruokailu varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen ruokalistaa uudistettiin syksyllä 2015. Lapset ja 
hoitohenkilöstö olivat mukana uudistuksessa siten, että 70 päiväkodin 
150 lapsiryhmää kertoi mielipiteensä kahden viikon ajan ruuan ulko-
näöstä, mausta ja riittävyydestä. Tämän lisäksi lasten vanhemmilla oli 
mahdollisuus antaa palautetta päiväkotiruokailusta varhaiskasvatusvi-
raston asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä syksyllä 2015. Vanhem-
mat kokivat saavansa tietoa lapsensa ruokailuun liittyvistä asioista. He 
kokivat myös lasten hoitoaikana nautitut ateriat monipuolisiksi ja lapsi 
sai syödä itsensä kylläiseksi. Erityisesti kasvisruokien monipuolisuus 
sai kiitosta.

Ruokalista ja tuotesuunnittelu ovat jatkuva prosessi ja tärkeä osa ruo-
katuotannon kokonaisuutta. Suunnittelun tärkeät osa-alueet ovat ruuan 
ravitsemuksellinen laatu, ruokatarjonnan monipuolisuus, erityisruokava-
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lioiden huomioiminen sekä ruokailun kasvatuksellinen merkitys unohta-
matta ruuan hyvää makua ja houkuttelevaa ulkonäköä. Ruokalistaa 
laaditaan kuuden viikon jaksoissa huomioiden vuodenaikojen teemat ja 
juhlat. Ruokalistalta näkyy päivittäinen ateriatarjonta: aamupala, lounas 
ja välipala. Vuorohoidon ruokalistalla on lisäksi päivällinen, iltapala ja 
viikonlopun ateriat. Kuuden viikon ruokalistajaksolla on viisi kasvisruo-
kapäivää ja päivittäin on tarjolla kasvisruokavaihtoehto. Kaikissa Hel-
singin kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä on käytössä sa-
man sisältöinen ruokalista. Voimassa oleva ruokalista on nähtävillä var-
haiskasvatusviraston toimipisteissä ja -internetsivuilla. 

Tällä hetkellä kasvisruokapäivä puuttuu vain yhdeltä ruokalistaviikolta. 
Pienellä muutoksella voidaan ruokalistaa muuttaa siten, että kasvisruo-
kapäivä on viikoittain. Ruokalistasuunnittelun jaksotus mahdollistaa 
kasvisruokapäivää koskevan toteutuksen aikataulullisesti ja sisällölli-
sesti syksyn 2016 ruokalistan viikoille 41– 46. Suunnittelutyö kasvisruo-
kapäivän toteutuksesta ja tuotevalikoimasta on aloitettu varhaiskasva-
tusviraston ja palveluntuottajan yhteistyönä. Suunniteltu muutos ei tule 
nostamaan aterioiden kokonaiskustannuksia. Suunnitelman mukaan 
siirtyminen kasvisruokapäivään on mahdollista jo syksyn 2016 aikana. 

Käsittely

27.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Aleksi Niskanen: Palautetaan asia valmisteluun siten, että lautakunnal-
le tuodaan lausuntoehdotus, jossa kasvisruokapäivää ei oteta käyttöön.

Aleksi Niskasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

Palvelukeskus-liikelaitoksen jk 22.09.2016 § 30

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhalli-
tukselle toivomusponnesta kasvisruokapäivän saamiseksi kaupungin 
päiväkodeissa seuraavasti:
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 156 (159)
Kaupunginhallitus

Stj/2
31.10.2016

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

§ 959
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- toinen jaosto 27.10.2016
  
varhaiskasvatuslautakunta 25.10.2016

  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 
950, 951, 953, 954, 955, 957, 958 ja 959 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 946, 952 ja 956 §: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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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 täyt-
tää 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.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki Marcus Rantala

Arja Karhuvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.11.2016.


