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Kokousaika 06.02.2017 16:00 - 18:06, keskeytetty 17:11 - 17:18

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
poissa: 109 §

Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus poissa: 109 §
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Arhinmäki, Paavo varajäsen
Koskela, Antti varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

poissa: 110 §
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja

poissa: 104 §
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja

poistui 17:04, poissa: 133 - 135 §:t
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja

poistui 18:01, poissa: 135 §
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

poissa: 112 §
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Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:18, poissa: 107 - 135 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Månsson, Björn Ruotsalainen kansanpuolue -val-

tuustoryhmän ryhmäpuheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:18, poistui 18:01, läsnä: 
osa 135 §:ää

Peltokorpi, Terhi Keskusta-valtuustoryhmän ryhmä-
puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:18, poistui 18:01, läsnä: 
osa 135 §:ää

Karvinen, Marko strategiapäällikkö
asiantuntija
saapui 17:18, poistui 18:01, läsnä: 
osa 135 §:ää

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
100 - 108 ja 110 - 135 §:t

Ulla-Marja Urho tilapäinen puheenjohtaja
109 §

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
100 - 102, 105 - 122 ja 135 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
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103, 104 ja 128-132 §:t
Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja

123 ja 124 §:t
Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

125 - 127 §:t
Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja

133 ja 134 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
100 - 135 §:t
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§ Asia

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

101 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

102 Kj/1 V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrära-
hojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen 
muuttaminen

103 Kaj/1 V 15.2.2017, Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien 
asemakaavan muuttaminen (nro 12351)

104 Kaj/2 V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupun-
kisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lo-
hiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399)

105 Kj/3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCP-jär-
jestelmän hankinta (H071-16)

106 Kj/4 Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 
kuntavaaleihin

107 Kj/5 Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 
kuntavaaleihin

108 Kj/6 Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin kau-
pungin omana toimintana

109 Kj/7 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017

110 Kj/8 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2017

111 Kj/9 Päätösvallan delegoiminen asukasosallisuuden projektiavustuksissa

112 Kj/10 Johtajasopimus kansliapäällikölle

113 Kj/11 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palvelukokonaisuuden johtajien 
virkasuhteiden siirrot

114 Kj/12 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen

115 Kj/13 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen

116 Kj/14 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonai-
suuden johtajan viran täyttäminen
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117 Kj/15 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuk-
sen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen

118 Kj/16 Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen

119 Kj/17 Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen

120 Kj/18 Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen

121 Kj/19 Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

122 Kj/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

123 Kj/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

124 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

125 Sj/1 Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Lassilan liikuntapuis-
ton yhteydestä POHU-Areena Oy:lle

126 Sj/2 Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Tapanilan urheilu-
kentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

127 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

128 Kaj/1 Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun 
näkökulmasta

129 Kaj/2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5:n kanssa liittyen 
asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12398 (Lauttasaari, tont-
ti31134/9)

130 Kaj/3 Tonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden 
suunnittelua varten (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

131 Kaj/4 Jätkäsaaressa sijaitsevan LPA-tontin varaaminen Jätkäsaaren pysä-
köinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle (Länsisatama/Jätkäsaari, tontti 
20831/1)

132 Kaj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

133 Stj/1 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudis-
tusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

134 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

135 Kj/22 Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu
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§ 100
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 Pilvi 
Torstin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran ja 
Silvia Modigin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjan tarkastajaksi Osku Pajamäen sijasta Pilvi Torstin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 101
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
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 102
V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituk-
sen muuttaminen

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupun-
ginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt 
määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toiminta-
katteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yh-
teensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto
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määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa, aiempien vuosien tapaan, var-
haiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasvatuk-
sen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä 
kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat 
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budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee 
ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Li-
sämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten 
mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään päätösehdotukseen seuraava:

"Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aiempien 
vuosien tapaan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tarkistaa var-
haiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yh-
teydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kus-
tannukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava 
toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupungin-
valtuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon 
kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 sote
2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupun-
ginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt 
määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toiminta-
katteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yh-
teensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto
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määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitykset

Käyttötalousosa

1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat vuonna 2015 yhteen-
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sä 56 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi vuoden 
2016 aikana kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut 
kuukausittain noin 10 %:a enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvua 
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajissa on ollut sekä 50 %:n 
että 70 %:n maksuluokassa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille 
vuonna 2016 ovat noin 61,8 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 400 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta 
Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksusta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 90 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2016 ollut noin 
alle prosentin suurempi kuin edellisvuonna. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nou-
su sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja 
(+3,2 milj. euroa). Volyymin kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden 
kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKSin Vatsakeskuksen, Tu-
lehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakes-
kuksen erikoisaloilla. HUSssa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei 
ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen las-
kutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, 
yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa netto-
maksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla kes-
kimäärin. HUSin vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa 
vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisäl-
tää myös HUSin valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 yli-
jäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 
miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin toiminnallinen ylitys 
oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylity-
soikeutta huomattavasti suurempi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 100 000 euroa.

3 20 Varhaiskasvatusvirasto
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Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on ylittänyt ta-
lousarvion, samoin kuin yksityisen hoidontuella, ostopalvelupäiväko-
deissa ja maksusitoumuksilla olevien lasten määrä. Perhepäivähoidos-
sa, kotihoidontuella ja kerhoissa olevien lasten määrä alittaa talousar-
vion. Palvelumuotojen painottuminen kalliimpiin aiheuttaa määrärahoi-
hin ylitystä.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päivä-
kodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea 
hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. 
Ryhmäkoon muutoksesta on aiheutunut lisääntynyt sijaistarve ja -kulut.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 150 000 euroa.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut opetushallituksen myöntä-
mää laatu- ja kehittämisavustusta sekä kohdeavustusta opintosetelei-
den myöntämistä varten. Näiden lisäksi erityishinnoiteltujen kurssien 
määrä lisääntyi vuonna 2016. Johtokunta esitti lokakuussa 2016 
(11.10.2016 §59) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuus-
tolle ulkopuolisen rahoituksen ja erityis- ja maksupalvelukurssien tulo-
jen verran ylitystä yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2016.  Tämän li-
säksi esitetään vielä 149 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu siitä, että lo-
makorvaus kirjataan työväenopiston kirjanpitoon kuluiksi ja lomapalkka-
varauksen muutos kirjataan kaupungin keskitettyihin määrärahoihin. 
Näin vastaavan suuruinen säästö syntyy kaupungin keskitettyihin mää-
rärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö 
aiheuttaa sen, että työväenopiston talousarvio ylittyy maksettujen loma-
korvausten vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 344 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen täh-
tääviä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. 
Vuoden 2016 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää 
rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 
EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käy-
tettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 270 000 euroa. Osa 
näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituk-
sen määrästä vuodelle 2017 on 613 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 657 000 euroa.
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4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin hankkeisiin esimerkiksi Helsinki 
osallistava kulttuurityö -hanke, Helsinki Pekingissä -hanke ja Kulttuuri-
nen kansallinen verkosto -hanke ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä, opetusvirastolta ja Taiteen edistämiskeskukselta 
vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 175 000 euroa.

5 21 03 Tilakeskus

Vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhais-
kasvatusvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria alennettiin yhteensä 5 
miljoonalla eurolla, joka edellytettiin katettavaksi tilakeskuksen toimin-
taa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla. Lisäksi tilavuokrien indeksiko-
rotuksen jääminen toteutumatta aiheutti arviolta 5 miljoonan euron lisä-
tavoitteen toiminnan tehostamiseen. Näistä toiminnan taloudellisista 
tuottavuus- ja tehostamistavoitteista tilakeskus pystyi saavuttamaan 
kiinteistöjen ylläpidossa, henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvik-
keissa tapahtuneista merkittävistä säästötoimenpiteistä huolimatta vain 
3 500 000 euroa.    

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 6 700 000 euroa.  

Investointiosa

8 09 21 Irtaimenomaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseolla oli käytettävänään talousarvion ja käyttämättä jää-
neiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien 
800 000 euroa. 

Määräraha ylittyy noin 155 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt kaupungille 400 000 euron suuruisen avustuksen peruskor-
jaukseen liittyvien, rakennushankkeeseen sisältymättömien hankkeiden 
toteuttamiseen. Avustuksen maksatus on siirtynyt vuodelle 2017. Mää-
rärahan ylitys kohdistuu avustuksen mukaisiin hankkeiden kustannuk-
siin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 155 000 euroa.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset

1 10 Kaupunginkanslia

Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2,9 milj. euroa koko 
kaupungin henkilöstölle vuonna 2016. Kaupunginkanslian talousarvio-
kohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2,8 
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milj. euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalip-
puedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupungin-
kanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön. 
Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta arvioidaan 
säästyvän 2,3 milj. euroa.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin varatun 
määrärahan ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista mak-
settavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin 
vuodelle 2016 enemmän kuin hintatason nousun verran. Talousarviota 
laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalveluiden hintaindeksien-
nusteen mukaiseen nousuun. Lisäksi kaupunginhallituksen edellyttä-
mää iltapäivätoimintaa tarjottiin kaikille 1-2 -luokkalaisille sekä erityi-
soppilaille silloin, kun avointa iltapäivätoimintaa ei ollut tarjolla kohtuulli-
sen matkan päässä. Talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuotta-
mat palvelut syntyy vähintään vastaavan suuruinen määrärahan sääs-
tö.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 02 02, Kaupungin tuottamat palvelut -1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin pal-
veluihin +1 500 000 euroa.

8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoi-
minta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen 
kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perus-
hankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myy-
mälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo 
vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna 
2016.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkai-
den lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pää-
syliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä kos-
kevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannus-
tarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kus-
tannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyt-
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tötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan 
toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 09 23, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21, Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakun-
nat/johtokunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset 
vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määräraho-
jen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten vi-
rastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2017 puolivälissä määräraho-
jen ylitysesityksiä.  Lautakuntien/johtokuntien ylitysesitykset sekä viras-
tojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 sote
2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 73

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 103
V 15.2.2017, Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien 
asemakaavan muuttaminen (nro 12351)

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma) korttelin 20803, osan korttelista 20262, satama-alueen sekä katu- 
ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 9.6.2015 päivätyn ja 
13.12.2016 muutetun piirustuksen numero 12351 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksesta 
muodostuu uusi kortteli 20799.

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 muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Liite 1

Helen Sähköverkko Oy Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa suojeltujen Sonckin makasiinira-
kennusten käyttötarkoituksen muutoksen osittain hotelli- ja osittain toi-
mitilarakennuksiksi sekä kulttuurikäyttöön. Tyynenmerenkadulle on 
osoitettu lisäkaista, joka turvaa sataman liikenteen sujuvuuden. Asema-
kaavaa muutetaan vastaamaan uutta kadunlinjausta ja samalla päivite-
tään kaavaa vastaamaan 16-kerroksisen kongressihotellin tontinrajoja 
ja suunnitelmia korttelin pohjoisosassa. Kaavamuutos mahdollistaa L2-
makasiinin liittämisen osaksi kongressihotellia. Jätkäsaarenlaituri suun-
nitellaan korkeatasoiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi, joka on osa Hieta-
lahtea kiertävää kaupunginosia yhdistävää rantapromenadia.

Asemakaavassa on rakennusoikeutta yhteensä 32 800 k-m², josta liike- 
ja toimitilakerrosalaa on yhteensä 11 000 k-m² ja hotellirakennuksen 
kerrosalaa 21 800 k-m².

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluee-
seen on lisätty koko Tyynenmerenkadun katualue aina uudelle matkus-
tajaterminaalille asti. Lisätty katualue on jo kutakuinkin rakennettu voi-
massa olevan kaavan mukaiselle satama-alueelle. Katu tarvitaan ke-
väällä 2017 avattavan uuden matkustajaterminaalin liikenteelle. Lisätty 
katualue oli aiemmin Matkustajasatama pohjoinen -asemakaavassa, 
jonka luonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
17.6.2014 (216 §).

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tontille 20803/4 on valmistunut syksyllä 2016 kuusitoistakerroksinen
hotelli. Sen eteläpuolella sijaitsevat Lars Sonckin 1920- ja 30-luvuilla 
suunnittelemat asemakaavamerkinnällä sr-1 suojellut makasiinit L2 ja 
L3, joista L2 toimii osana uutta hotellia. Kaava-alueen eteläosassa sa-
tama-alueelle rakennetaan katuyhteyttä uudelle matkustajaterminaalil-
le.
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Alueella on voimassa asemakaava numero 11770 vuodelta 2009. Kaa-
van mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta ja Jätkäsaaren-
laiturin katualuetta. Kaava-alueeseen lisätyllä Tyynenmerenkadun ka-
tualueella on voimassa asemakaava numero 8043 vuodelta 1979. Kaa-
van mukaan alue on satamatoimintojen aluetta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.8. - 
7.9.2015. Ehdotuksesta saatiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa todettiin, että kaavaratkaisu on hyvä, mutta rautatieyh-
teys Jätkäsaareen puuttuu.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän, Helen Sähköverkko Oy:n, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakun-
nan, ympäristölautakunnan ja pelastuslautakunnan lausunnot.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuo esiin kysymyk-
sen melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvitysten ajantasaisuudesta. Selvityk-
set on laadittu kymmenkunta vuotta sitten. Selostuksessa on syytä ar-
vioida niiden käyttökelpoisuus nykytilanteessa.

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

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaava-alueen tontit ja rakennukset. 
Lautakunnan lausunnossa korostetaan rakennusten huollon sujuvuutta.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että kun katualueen yläpuolella oleva 
nosturirakenne suojellaan, suojelu voi haitata väylien käytettävyyttä ja 
esteettömyyttä. Nosturirakenteen ylläpitovastuun tulee olla kiinteistöllä.

Ympäristölautakunnan lausunnossa ääneneristävyysvaatimus ja sen 
tarve liikenne- ja laivamelua varten tulee tarkastaa käynnissä olevasta 
meluselvityksestä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja tarvittaes-
sa täydentää kaavamääräyksiä siltä osin.
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Pelastuslautakunnan lausunnossa todetaan, että tornihotellista ja 
Sonckin makasiineista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. 
Muistutuksen ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen, ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaeh-
dotukseen on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olen-
naisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta. Tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

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 muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 13.12.2016

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Liite 1

Helen Sähköverkko Oy Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 434

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Ksv 0848_8, karttaruutu 670495 ja 671495

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 9.6.2015 
päivätyn ja 13.12.2016 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12351 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelia 20803, osaa korttelista 20262, satama-
aluetta sekä katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20799).

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

09.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, geotekniikka, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, maaperän pilaantuneisuus, tuulisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, kunnallistekniikka, alueellinen korkotaso, puhelin: 310 
37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 380

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu ja Jätkäsaarenlaituri

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 20. kau-
punginosan (Länsisatama) tornihotellin ja Sonckin makasiinien asema-
kaavan muutosehdotuksesta nro 12351 seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaava-alueelle sijoittuvan 7 018 
m²:n suuruisen määräalan tornihotellia ja kongressikeskusta varten 
ajalle 1.3.2015 - 31.12.2065. Vuokrattu määräala vastaa kaavaehdo-

http://www.hel.fi/ksv


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 20 (226)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
06.02.2017

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

tuksen tonttia 20803/4. Vuokra-alueelle rakennetaan parhaillaan hotelli-
rakennusta ja samalla L2-makasiini kunnostetaan ja muutetaan kong-
ressikeskukseksi. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 10.8.2015 (721 §) varannut suunni-
tellun tontin 20803/5 ja sillä sijaitsevan L3-makasiinirakennuksen Kiin-
teistö Oy Kaapelitalolle suunnittelua varten 31.12.2016 saakka. 

Tyynenmerenkadun uuden lisäkaistan toteuttaminen on käynnissä. Ma-
kasiinirakennusten länsipuolella Tyynenmerenkadulla kulkee jalkakäy-
tävä ja pyörätie. L3-makasiinin huolto on kaavaehdotuksen mukaan 
mahdollista toteuttaa rakennuksen päädyistä tai rannan puolelta. Ra-
kennukseen suunniteltu toiminta huomioon ottaen huolto saattaa ai-
heuttaa ongelmia. Po. rakennuksen huollon järjestämistä tulisi arvioida 
sen jälkeen, kun rakennuksen tarkempi suunnittelu on valmistunut ja 
sen tuleva käyttö on varmistunut.

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavaehdotusta edellä mainituin huomioin.  

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 01.09.2015 § 371

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä
satamatoiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että 
tontilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säilytet-
tävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi tonttia 
20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy säilyä avoi-
mena yleiselle liikenteelle.

Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuuteen 
liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennusviraston 
kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjestelyt tulee 
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suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää katualueesta 
aidoin.

Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakkaran-
nan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutoseh-
dotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty vanhojen 
alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lausunnossa to-
dettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostaminen ja tarvittavat 
muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. Jätkäsaaressa sijaitse-
va nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakkarannassa, joten nosturin 
kunnostamisen kustannukset ovat oletettavasti samaa luokkaa.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä. Rakenteiden poistaminen tu-
lee sallia, jos ne haittaavat turvallisuutta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan 
muutoksen nro 12351 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

01.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: 
Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleet kaksi ja kolme kuulumaan 
seuraavasti:

 "Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä satama-
toiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että ton-
tilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säily-
tettävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi 
tonttia 20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy 
säilyä avoimena yleiselle liikenteelle."

 "Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuu-
teen liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennus-
viraston kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjes-
telyt tulee suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää 
katualueesta aidoin."

Poistetaan lausuntoehdotuksen neljäs kappale.

Muutetaan lausuntoehdotuksen viides kappale kuulumaan seuraavasti:

 "Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakka-
rannan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muu-
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tosehdotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty 
vanhojen alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lau-
sunnossa todettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostami-
nen ja tarvittavat muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. 
Jätkäsaaressa sijaitseva nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakka-
rannassa, joten nosturin kunnostamisen kustannukset ovat oletetta-
vasti samaa luokkaa."

25.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 100

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Jätkäsaari, Tornihotelli 
ja Sonckin makasiinit asemakaavan muutoksesta (nro 12351):

Tornihotellista ja Sonckin makasiineista tulee laatia erillinen palotekni-
nen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Torniho-
telli ja makasiinit koostuvat olemassa olevista suojelluista ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt suunnitellusta kor-
keasta uudisrakennuksesta. Näiden yhdistämiseen liittyy useita palo-
teknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 258

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
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Ääneneristävyysvaatimus ja sen tarve liikenne- ja laivamelua varten tu-
lee tarkastaa käynnissä olevasta meluselvityksestä huomioiden raken-
nusten käyttötarkoitus ja tarvittaessa täydentää kaavamääräyksiä siltä 
osin.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 7.7.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Jätkäsaaren 
asemakaavan muutoksesta nro 12351. Asemakaavan muutos mahdol-
listaa suojeltujen Sonckin makasiinirakennusten käyttötarkoituksen 
muutoksen osittain hotelli- ja osittain toimitilarakennuksiksi sekä kult-
tuurikäyttöön. Tyynenmerenkadulle on rakennettu lisäkaista, joka tur-
vaa sataman liikenteen sujuvuuden. Asemakaavaa muutetaan vastaa-
maan uutta kadunlinjausta ja samalla päivitetään kaavaa vastaamaan 
rakennusluvan saaneen 16-kerroksisen kongressihotellin suunnitelmia 
korttelin pohjoisosassa. Kaavamuutos mahdollistaa L2 makasiinin liittä-
misen osaksi kongressihotellia.

Tyynenmerenkadulla liikennöivät nykyisin raitiolinjat 9 ja 6T Länsitermi-
naalille. Lähimmät pysäkit ovat Välimerenkadun liittymän eteläpuolella 
sekä etelämpänä Bunkkerin edustalla. Välimerenkatua pitkin liikennöi-
vän raitiolinjan pysäkki tulee sijoittumaan Tyynenmerenkadun ja Väli-
merenkadun liittymän läheisyyteen.

Ksv:n laatiman vuorovaikutusraportin (9.6.2015) mukaan HKL:n anta-
ma lausunto kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on huo-
mioitu seuraavasti: Tyynenmerenkadun keskellä kulkee raitiotie ajoneu-
voliikenteestä eroteltuna. Yhteiskäyttöpylväät kadun itäreunalla sijoittu-
vat rasitteena tontille. Kadun länsireunalla yhteiskäyttöpylväät sijoittu-
vat pysäköinnin lomaan.

Liikennelaitoksella ei ole lisättävää 27.4.2015 antamaansa lausuntoon.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.4.2015
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Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.4.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Länsi-
sataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan muutoksesta (Lars Sonc-
kin makasiinit L2 ja L3) 4.5.2015 mennessä.

Kaavaluonnoksessa on suojelumääräys, jolla kiinteistöön kuuluva, ka-
tu-alueen yläpuolella oleva nosturirakenne suojellaan. Nosturiraken-
teen ylläpitovastuu tulee olla kiinteistöllä. Nosturirakenne tulee tarvit-
taessa voida turvallisuuden takaamiseksi eristää katualueesta aidoin, 
jos rakenteen ylläpito ei ole riittävää. Käytännössä aitaaminen katkai-
see jalankulku- ja huoltoyhteyden rannassa. Tämä tulee huomioida lii-
kennejärjestelyjä suunniteltaessa.

Nosturin suojelun vaihtoehtoja tulee tutkia: onko mahdollista suojella 
nosturin määräaikaisena tai siirtää se kokonaan tontin puolelle.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä.

14.12.2012 Lausunto annettu

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

Kulttuurikeskus 18.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaavamuutoksen yhteydessä suojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunni-
tellaan liike- ja toimitiloja osana satamaliikennettä ja –matkustajia kos-
kevaa kokonaisuutta. Kaavoitettavan liiketilan on tarkoitus palvella -
kaupunkilaisten lisäksi -matkailijoita. 
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Kaupungin strategiaan sisältyy tavoite matkailun edistämiseen, jossa 
keskeinen elementti on merellisen Helsingin kokonaisvaltainen kehittä-
minen. Ehdotus tukee tavoitteen toteutumista.

Kaupunginmuseo on todennut, ettei kaavoitettu käyttö heikennä raken-
nushistoriallisesti arvokkaiden makasiinirakennusten suojeluarvoja.  

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 14.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella  ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 13.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. Alueen 
suojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Ra-
kennuksen maantasokerroksiin varataan liiketilaa, joka palvelee kau-
punkilaisten lisäksi matkustajasataman turisteja. Ylempiin kerroksiin 
suunnitellaan toimistotilaa. Vesialueella on matkustajasataman satama-
toimintoja.

Asemakaavan muutos ei heikennä kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-
taiteellisesti arvokkaiden makasiinirakennuksen suojeluarvoja. Niiden 
suojelumääräys sr-1 säilyy ennallaan määräyksineen. Kaupunginmu-
seo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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Terveyskeskus 10.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Länsisatamassa Jätkäsaaren pohjoisosassa. 
Alueelle laaditaan kaavamuutos sataman liikenteen sujuvuuden turvaa-
miseksi ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Kaavamuu-
toksen yhteydessä sataman liikenteestä ja alueen pysäköinnistä suun-
nitellaan kokonaiskonsepti. Alueen suojeltuihin rakennuksin L2 ja L3 
suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Rakennuksen maantasokerroksiin va-
rataan liiketilaa, joka palvelee kaupunkilaisten lisäksi matkustajasata-
man turisteja. Ylempiin kerroksiin suunnitellaan toimistotilaa. Vesialu-
eella on matkustajasataman satamatoimintoja. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto arvioi kaavan vaikutuksia mm. terveyteen ja turvallisuuteen kaa-
van valmistelun yhteydessä. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunni-
telmista sekä kaavaluonnoksista on pyydetty toimittamaan viimeistään 
14.12.2012.

Terveyskeskus antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaa-
valuonnoksesta seuraavan lausunnon:

Terveyskeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan. Kaavaluonnoksessa on esitetty määräykset mm. es-
teettömistä porrasyhteyksistä ja esteettömistä reiteistä sekä liikuntaes-
teisten pysäköintipaikoista. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että jatko-
suunnittelussa varmistetaan, että liikuntaesteisten pysäköintipaikoilta 
on esteetön kulku esteettömille sisäänkäynneille.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 104
V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kau-
punkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rasti-
lan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399)

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Meri-Rastila) korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähi-
virkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 14.06.2016 päivä-
tyn ja 6.2.2017 muutetun piirustuksen numero 12399 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Palautusehdotus:
Silvia Modig:

Asia palautetaan valmisteluun siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-
alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse Männistö, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Tuominen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

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 muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 6.2.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 6.2.2017, päivitetty Khn 6.2.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Alue sijaitsee Ramsinrannassa Lohiniemenrannan alueella Vuosaares-
sa.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan 
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle 
sekä toimintaa tukevan majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuinton-
tille.

Alueelle rakennetaan 1 100 k-m² majoitusrakennus ja 500 k-m² koulu-
tustilaa. Lisäksi mahdollistetaan yhdyskäytävän rakentaminen olemas-
sa olevan edustustilan ja viereisen koulutustilan välille 50 k-m². Asema-
kaavan muutosalueen pinta-ala on 13 352 m².

Tavoitteena on parantaa hakijan edustaman suuren alueellisen työnan-
tajan toimintaedellytyksiä tarjota koulutusta kansainvälisille asiakkail-
leen. Korkean teknologian tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti 
koulutusta, joten koulutustoiminnan laajentaminen on tarpeen yrityksen 
kasvaessa. Asemakaavan muutos mahdollistaa koulutus- ja majoitusti-
lojen rakentamisen viereisen edustustilan yhteyteen toimivan koulutus-
keskuksen aikaansaamiseksi ympäristön virkistys- ja kulttuurihistorialli-
sia arvoja vaarantamatta.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 (424 §) palauttaa 
kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan 
kaava-alueen pohjoiselle tontille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
päätti 7.12.2016 (18 §) käyttää kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeut-
taan ja ottaa kaavan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnitte-
lualue on taajamatoimintojen aluetta, jossa on viheryhteystarve. Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee lähellä 
tiivistettävää aluetta.

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientalovaltaista- ja virkis-
tysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta 
siten, että alueelle sijoitetaan koulutus- ja majoitustoimintaa. Helsingin 
uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asun-
tovaltaista aluetta A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puisto-
jen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Kortteli-
tehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 
% tai enemmän on korttelimaata.
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Alueen länsiosassa on voimassa asemakaava numero 10670 vuodelta 
2000. Kaavan mukaan suunnittelualueen pohjoisosa on rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialuetta (AR), jonka pinta-ala on 
2 862 m² ja tehokkuuslukema e = 0,4. Suunnittelualueen eteläosa on 
lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavasta on tehty poikkeamispäätös, 
jossa AR-korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi. Ton-
tille on viitesuunnitelmassa sijoitettu 6 pientaloa, yhteensä 1 100 k-m².

Alueen itäosassa on voimassa asemakaava numero 11572 vuodelta 
2007. Kaavan mukaan suunnittelualueen länsiosa on A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialuetta (AH-1), jonka pinta-ala on 1508 
m² ja tehokkuuslukema e = 0,23. Itäosa on lähivirkistysaluetta (VL), jo-
ka rajoittuu vesialueeseen (W).

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Linja-auton kääntömahdollisuuden ra-
kentamisesta, pysäköintialueelle tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla 
aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 
euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 (164 §) varata Planmeca Oy:lle Hel-
singin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) yhteensä noin 4 500 
m²:n suuruisen määräalan koulutuskeskuksen suunnittelua varten 
31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat varattavan alueen ra-
kentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistö-
viraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen tontin lopullista 
luovutussopimusta selvitys hankkeen toteutuksesta.

 Suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja 
säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti.

 Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla on va-
paa pääsy rantaan.

Kaupunginhallitus päätti 23.1.2017 (67 §) muuttaa varausaluetta siten, 
että se vastaa tätä kaavamuutosta. Samalla kaupunginhallitus jatkoi 
varausaikaa 31.12.2017 saakka. Varauksen ehdot ovat samat kuin ai-
emmassa päätöksessä (yllä).

Kaavoitustyö on käynnistetty Planmeca Oy:n aloitteesta. Lähivirkistysa-
lueen omistaa Helsingin kaupunki, asuintontti on hakijan omistuksessa 
ja A1-korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue hakijan hallin-
nassa.
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Asemakaavan muutosta valmisteltiin vuoden 2015 aikana siten, että 
koulutustila olisi sijoittunut edustustilan länsipuolelle. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta palautti 15.12.2015 (410 §) asemakaavan muutoksen 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaava huomioi paremmin kaupun-
ginhallituksen tontinvarauspäätöksen ehdot. Nyt laadittu kaavaratkaisu 
on ko. ehtojen mukainen.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 12.8. - 
12.9.2016. Ehdotuksesta on tehty neljä muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat erityisesti koulutuskeskuksen sijaintiin vesilin-
nustoltaan rikkaan natura-alueen ja lepakkokohteen tuntumassa. Lisäk-
si huolta aiheutti kasvava huolto- ja asiakasliikenne. Rantarakentami-
sen välttämistä arvosteltiin huonosti toteutettuna kaupungin periaattee-
na, sillä alueen yleistä rantaa on pirstottu jo valmiiksi useilla hankkeilla. 
Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutkimaan koulutuskeskuksen si-
joittamista tärkeän rantareitin pohjoispuolelle tai keskittämään toiminnot 
jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli Vuorantaan, joka vapautuu ny-
kyisestä käytöstään kuluvana vuonna. Laadukkaita majoituspalveluita 
alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), liikennelaitos-liikelaitoksen 
(HKL), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, liikuntaviraston, pelastus-
lautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että lepakoiden elinympäristön 
suojelemiseksi asetettu kaavamääräys on riittämätön ja hankkeen vai-
kutusten arviointia tulee täydentää Kallahden niemen arvokkaan lepak-
koalueen osalta. Lisäksi ELY:n mukaan alin rakentamisen korkeus olisi 
syytä merkitä kaavakarttaan yksiselitteisesti selkeyden takaamiseksi. 
Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, koska asiantuntijalausunnon 
mukaan suunniteltu rakentaminen ei merkittävästi vaikuta alueen lepa-
koihin. Uusi koulutustila on tarkoituksenmukaista saattaa samaan lattia-
korkoon olemassa olevan edustustilan kanssa, joten alin rakentamis-
korkeus halutaan jättää jatkosuunnittelussa selvitettäväksi.
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Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa hankkeen sijaitsevan joukkolii-
kenteen kannalta melko hyvällä paikalla lähimpien bussipysäkkien sijai-
tessa noin 500 metrin päässä Meri-Rastilantiellä. Harbonkadun päähän 
esitetty linja-auton kääntöpaikka palvelisi ensisijaisesti tilausajoliiken-
nettä, mutta kääntöpaikka olisi hyvä rakentaa niin, että kadun päähän 
olisi mahdollista liikennöidä pienkalustolinjalla. HSL pitää hyvänä, että 
rantaraitin toimivuus jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle varmistetaan 
kaavoituksessa. HSL painottaa kuitenkin myös kävelyn ja pyöräilyn yh-
teyksien sujuvuuden parantamista rantaraitilta Meri-Rastilantien bussi-
pysäkeille ja Rastilan metroasemalle.

Kiinteistövirasto toteaa hankkeen tukevan kaupungin elinkeinopoliittisia 
tavoitteita mahdollistaen yritystoiminnan laajenemisen ja kehittämisen. 
Velvoittava viherkattomääräys pitäisi lieventää viherkaton sallivaksi esi-
merkiksi kokoontumistilojen palomääräysten vaatimusten helpottami-
seksi.

Rakennusvalvontavirasto toteaa uusien korttelialueiden muodostavan 
massiiviset rakennukset pienimittakaavaiseen ympäristöön nähden. 
Koulutuskeskus on liian massiivinen ja erottuva työntyessään vesialu-
eelle. Rakentaminen tulisi sovittaa paremmin väljään ja puistomaiseen 
kokonaisuuteen jättäen nykyisen edustustilan selkeämmin alueen maa-
merkiksi. Nyt esitetty koulutuskeskuksen tontin tehokkuus on lähes 
kaksinkertainen edustustilan tonttiin nähden. Rakennusvalvontavirasto 
näkee edellä mainittujen seikkojen olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä 
kaava määrää yleisesti rakennusten sovittamisesta ympäristöönsä 
luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen eivätkä siksi riitä toivotun kaupun-
kikuvan tuottamiseksi. Määräys tummasta puusta julkisivuissa ei ole 
riittävää laadukkaan ympäristön aikaansaamiseksi. Asemakaavaa tulisi 
tarkentaa ja tehokkuutta tarkistaa huomioimaan paremmin ranta-alueen 
arvokas ympäristö.

Yleisten töiden lautakunta toteaa asemakaavan toteuttamisen poista-
van merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden rakennusalueelta ja 
sen läheisyydestä. Rantareitin näkymät ja maiseman arvo heikentyvät. 
Rakennusten kohdalla näkymät merelle rajoittuvat tai poistuvat koko-
naan heikentäen rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemuksia. Ra-
kentaminen rantavyöhykkeellä yksityistää rakennettujen alueiden lisäk-
si myös lähivirkistysalueen sen läpi kulkevan huoltoyhteyden vuoksi. 
Lähivirkistysalueen läpi kulkevan huoltoreitin tulee olla mahdollisimman 
lyhyt, kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta ajettaessa. Rantavyöhy-
ke tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä.

Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota lepakoiden elinolosuhteiden 
säilyttämiseen mm. olemassa olevan edustustilan ja läheisen
melontakeskuksen rakentamisesta huolimatta. Asemakaavamuutos 
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heikentää rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Molemmin puolin 
rantareittiä sijoittuva rakentaminen muuttaa alueen luonnetta yhä yksi-
tyisempään suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoi-
luun ja virkistykseen. Virkistyskäyttöön kaavoitetun ranta-alueen raken-
taminen ja osoittaminen huoltoyhteydeksi heikentää alueen virkistys-
mahdollisuuksia. Rantojen vapaa virkistyskäyttö tulisi säilyttää edelleen 
suunnittelun periaatteena.

Helen sähköverkolla, kaupunginmuseolla, pelastuslautakunnalla, liiken-
nelaitos-liikelaitoksella ja liikuntavirastolla ei ollut huomautettavaa. He-
len Oy ilmoitti hankkeen olevan kytkettävissä Harbonkadulla olevaan 
kaukolämpöjohtoon.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutusten ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen, ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaeh-
dotukseen on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olen-
naisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisestä 
luvusta (liite 2).

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

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 muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 23.1.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 23.1.2017

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

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
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 76

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Esteelliset: Jussi Pajunen

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat si-
joitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Silvia Modig

Veronika Honkasalon palautusehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn 
keskeyttämisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Osku Pa-
jamäen ehdotuksesta.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 424

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0601_6, karttaruutu 676506-07

Esitys

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraa-
vasti:
Koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Käsittely

29.11.2016 Palautettiin
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Palautusehdotus: Eija Loukoila: 
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat si-
joitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kou-
lutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 5
Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Mikko Särelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan palautusehdotus voitti ää-
nin 5 - 4.

21.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2016 Pöydälle

15.12.2015 Palautettiin

08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

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

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

peik.salonen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 12.9.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03
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Lohiniemenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12399 seuraavaa:

Yleistä

Planmeca Oy:llä on tarkoitus rakentaa koulutus- ja majoituskokonai-
suuteen liittyviä koulutustiloja noin 170 vieraalle. Korkean teknologian 
tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti koulutusta, joten koulutustoi-
minnan laajentaminen on tarpeen yrityksen kasvaessa.

Alueella on jo ennestään Planmeca Oy:n omistamat koulutuskäytössä 
olevat Villa Harbo ja Harbo Lounge. 

Hankkeesta

Asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin rantaan tontille 54209/2 
yhteensä 500 k-m²:n koulutustilojen rakentaminen ja tontille 54207/9 
yhteensä 1 100 k-m²:n majoitustilat koulutusvieraille.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa ranta-alueen ja Plameca Oy tontin 
54207/9.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Asemakaavan muutos tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita 
mahdollistamalla yritystoiminnan laajentamisen ja kehittämisen.

Asemakaavamääräyksissä on velvoittava määräys kattojen toteuttami-
sesta viherkattoina. Kiinteistöviraston mielestä kaavamääräystä tulisi 
lieventää viherkaton sallivaksi, jotta esimerkiksi palomääräyksistä ei tu-
lisi kokoontumistiloille kohtuuttomia vaatimuksia.

Asemakaavaa on valmisteltu eri virastojen kanssa tiiviissä yhteistyös-
sä. Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 90

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kau-
punginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) Lohiniemenrannan tonttien 
54207/9 ja 54209/1 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12399.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 30.08.2016 § 347

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vuosaaren Lohiniemenrannassa. 
Asemakaavamuutoksessa esitetään, että rannan kokoontumistilojen 
korttelialueen tontilla sijaitseva edustustila laajennetaan koulutustiloilla 
ja toimintaa täydennetään nykyisellä asuintontilla sijaitsevilla majoitusti-
loilla eli asuntolarakennuksilla rantaraitin pohjoispuolella. Edustustila 
palvelee tulevia koulutustiloja ruokailu- ja taukotiloina ja erillinen majoi-
tustila palvelee alueella majoittuvia koulutuskeskuksen asiakkaita. Kau-
pungin virkistysalueelle (VL) on merkitty rakennettavaksi huoltoraitti A-1 
tontille.

Harbonkadun päähän tulee rakentaa linja-autoille kääntömahdollisuus, 
mikä ulottuu 8 metrin matkalla Ison Kallahden puiston puolelle. Kääntö-
paikan vuoksi poistuu kolme kohtisuoraa pysäköintipaikkaa sekä puis-
ton puolella yksi koivu. Kääntöpaikasta on hyötyä myös viereiselle me-
lontakeskukselle, jonne tulee ajoittain asiakkaita bussilla. Tila toimii 
myös trailereiden lastaustilana. Kääntöpaikan rakentaminen edellyttää 
muutosta asemakaavaan, jota valmistellaan Meri-Rastilan täydennysra-
kentamisen yhteydessä. Kaupungin kanssa sovitaan rantaraitin huolto-
reitin järjestämisestä ja ympäristön huollosta rantaraitilla koulutus- ja 
majoitustilojen kohdalla.
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Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta ja pysäköintialueelle 
tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa. Huoltoyhteyden rakentami-
nen rantareitiltä koulutuskeskukseen ei sisälly kustannusarvioon.

Asemakaavan toteuttaminen poistaa rakennusalueen kohdalta ja sen 
läheisyydestä merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden. Rantareitin 
merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten merenrantareitin 
näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. Rakennuksen 
kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vä-
hentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.

Asemakaavan muutos heikentää huomattavasti alueen luonto-, maise-
ma- sekä virkistysarvoja. Rakentaminen rantavyöhykkeelle lisää yksityi-
syyttä, koska pienelle säilyvälle VL-rantavyöhykkeelle on merkitty huol-
toajoyhteys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa rantavyö-
hykkeestä yksityistyy.

Huoltoreitti tontille VL-alueen kautta tulee olla mahdollisimman lyhyt, 
kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta. Olemassa olevan rantavyö-
hykkeen on pysyttävä yleisessä virkistyskäytössä. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 30.08.2016 § 279

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Asemakaava-alue on luonnonympäristön, maiseman ja virkistyksen 
kannalta erittäin arvokas. Näitä arvoja on kaavoitustyön aikana pyritty 
ottamaan huomioon. Kaavaehdotuksen mukaan Harbo Lounge -edus-
tustilan länsipuolelle sijoittuva arvokas rantaniitty säilyy nykyisellään ra-
kentamattomana. 

Kaava-alue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura-alu-
een (FI0100063) tuntumaan ja itäosa siitä Vuosaaren Kallahdenniemen 
I arvoluokan tärkeälle lepakkoalueelle. Kaavaehdotuksessa onkin an-
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nettu määräys, jonka mukaan lepakoille aiheutuvat haitat on minimoita-
va ja rakentamisen ja valaistuksen toteuttamisessa on otettava huo-
mioon lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen. Tämä on erityisen 
tärkeää, sillä ranta-alueella on jo tapahtunut paljon muutoksia mm. Har-
bo Loungen ja melontakeskuksen rakentamisen myötä. 

Ympäristölautakunnan mielestä asemakaavamuutos heikentää tärkeän 
rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Rakentaminen rantareitin 
molemmin puolin muuttaisi alueen luonnetta entistä yksityisempään 
suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkis-
tykseen. 

Aiemmin virkistyskäyttöön kaavoitetulle ranta-alueelle rakentaminen 
heikentää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaava-alueelle koulu-
tuskeskuksen ja melontakeskuksen väliin jäävän lähivirkistysalueen lä-
pi on osoitettu yhteys huoltoliikenteelle, mikä edelleen heikentää tilan-
netta. Mm. uudessa yleiskaavaehdotuksessa rantareittien kehittäminen 
on nostettu keskeiseksi teemaksi koko kaupungin mittakaavassa. 

Ympäristölautakunnan mielestä rantojen vapaan virkistyskäytön tulisi 
edelleen säilyä alueiden käytön suunnittelun periaatteena.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luonto), puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.8.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.7.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Lohiniemenrannan tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan 
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta 
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palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle 
sekä majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuintontille.

Kaavamuutosta esitellään selostuksessa mm. seuraavasti:

Koulutustilojen korttelialue (A-1) 

Lähivirkistysalueesta rajataan korttelialue, johon sijoitetaan viereisen 
tontin edustustilaan liittyvä koulutustila. Koulutustilan räystäslinja nou-
dattelee edustustilan korkeutta muodostaen sen kanssa luontevan ko-
konaisuuden. Näkymät Villa Harbolta sekä rantaraitilta uudisrakennuk-
sen läpi merimaisemaan säilytetään mahdollisimman esteettöminä. Ra-
kennuksen korkeus rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Villa 
Harbon pihalta käsin. 

Asuntolarakennusten korttelialue (AS) 

Asuntolarakennusten korttelialueelle rantaraitista pohjoiseen sijoitetaan 
koulutustiloja palvelevat majoitustilat huoltotiloineen. Kerroksittain por-
rastettu kokonaisuus sovitetaan metsäiseen ympäristöönsä, viereisiin 
arvohuviloihin ja rantaraitille. Rakennuksen korkeus rajoitetaan siten, 
että se ei rajaa merinäkymää Hiidenmaankadun varren asunnoilta. Uu-
disrakennuksia yhdistää tumma, puuverhoiltu ulkoasu, joka liittää ra-
kennukset rakennettuun ympäristöönsä. Rakennuksissa on viherkatto 
ja piha-alueiden pinnat ovat sadevettä läpäiseviä. Puustoa säästetään 
mahdollisimman paljon. 

A-1 korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue (AH-1) Mahdol-
listetaan rantaraitilta merimaisemaan näkymiä avaavan lasisen, yksi-
kerroksisen yhdyskäytävän rakentaminen koulutustilan ja olemassa 
olevan edustustilan välille. 

Suojelukohteet

Uudisrakennusten kokoa, materiaaleja ja sijaintia ohjataan kaavamää-
räyksin siten, että suojeltujen huviloiden Villa Harboon ja Schätelichin 
huvilan kulttuurimaiseman muutokset jäävät vähäisiksi.

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi suunnittelualu-
eella. Kaavamääräykset ohjaavat avaamaan rannan virkistysreitin nä-
kymiä koulutustilan lävitse merimaisemaan mahdollisimman paljon.

Kaavamuutoksen vaikutuksista todetaan selostuksessa mm. seuraa-
vasti: Rantareitin merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten 
merenrantareitin näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. 
Rakennuksen kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoi-
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tettuja, mikä vähentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkoke-
musta.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Alueen kulttuuriperintö koostuu jäljellä olevista huvilakauden suojelluis-
ta rakennuksista ympäristöineen. Asemakaavan muutoksen vaikutuk-
set pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä uudisrakennusten yh-
tenevien julkisivumateriaalien, koon ja sijoittamisten kautta. Uudisra-
kennukset eivät rajoita huviloiden näkyvyyttä tai näkymiä meren suun-
taan.

Kaupunginmuseo korostaa, että rantavyöhykkeen maisemalliset arvot 
on otettava huomioon rakentamisvaiheessa niin, että puustoa ja kasvil-
lisuutta tuhoutuu mahdollisimman vähän. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.4.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.9.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Vuo-
saaren, Meri-Rastilan (54.ko) asemakaavan muutosta nro 12377, joka 
koskee Lohirannan tonttia 54207/9 ja lähivirkistysaluetta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman määräaika on 9.5.2016 mennessä.

Lohiniemenrannan Villa Harbon huvilan ja Harbo Lounge -saunatilan 
yhteyteen suunnitellaan koulutus- ja majoitustiloja yrityskäyttöön. Sa-
man alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma oli lausunnolla syksyllä 2015. Silloin yksikerroksista koulutuskes-
kusta suunniteltiin ulkoilureitin eteläpuolelle ja olevan saunatilan länsi-
puolelle. Nyt koulutuskeskusta suunnitellaan saunarakennuksen itä-
puolelle. Lisäksi tämä kaavamuutos mahdollistaisi kaksikerroksisen 
majoitustilan rakentamisen rantareitin pohjoispuolelle. Säilytettävä ul-
koilureitti kulkee tulevien rakennusten välistä.
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Kaavamuutosalue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Na-
tura-alueelle (FI0100063) ja osittain Vuosaaren Kallahdenniemen I-ar-
voluokan tärkeälle lepakkoalueelle. 

Kaupunginhallitus linjasi 9.2.2015, että jatkosuunnittelussa on otettava 
huomioon rannan luontoarvot ja että rannan tuntumassa kulkeva ylei-
nen jalankulkureitin tulee säilyä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi 
varmistaa myös, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan. 

Lausunto

Rakennusvirasto ei puoltanut edellisessä oas-vaiheessa rantaraitin ete-
läpuoleiselle lähivirkistysalueelle esitettyä rakentamista, koska se sijoit-
tui luontoarvoiltaan erittäin arvokkaalle niittyalueelle. Uudessa vaih-
toehdossa koulutuskeskusta suunnitellaan olemassa olevan saunara-
kennuksen itäpuolelle. Rakennusvirasto pitää nykyistä koulutuskeskuk-
sen sijaintia parempana vaihtoehtona, koska arvokas rantaniitty säilyy 
näin koskemattomana. 

Rakennusviraston arvion mukaan asemakaavamuutos heikentää tär-
keän rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Alueen luonne raken-
tamisen jälkeen muuttuu yksityisemmäksi tai jopa yksityiseksi, koska 
rakentamista esitetään rantaraitin molemmin puolin. Uusi koulutuskes-
kus muodostaa yhdessä Harbo Loungen kanssa massiivisen rakennus-
massan, joka pahimmillaan voi tukkia maisemaa ja estää vapaan pää-
syn rantaan. 

Asemakaavan laadinnan edetessä tulisi selvittää huolella ja ratkaista 
turvallisesti koulutuskeskuksen tarvitsemat liikennejärjestelyt, mukaan 
lukien huoltoliikenne. Samoin alueella olevien maisemallisesti merkittä-
vien puiden soisi säilyvän.

Rakennusvirasto 23.9.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 105
Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCP-
järjestelmän hankinta (H071-16)

HEL 2016-008712 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä FusionLayer Oy:n hankintaoikaisu-
vaatimuksen ja kumota va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan nimipalve-
lu- ja DHCP-järjestelmästä (H071-16) 26.10.2016 tekemän hankinta-
päätöksen sekä keskeyttää hankinnan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jari Taberman, it-asiantuntija, puhelin: 310 36409

jari.taberman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintaoikaisu-

päätökseen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Hankintakeskus julkaisi 22.4.2016 hankintailmoituksen koskien kau-
punginkanslian nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankintaa. Hankinta 
toteutettiin avoimena menettelynä. Määräaikakaan mennessä tarjouk-
sen jätti kaksi tarjoajaa, Elisa Oyj ja FusionLayer Oy. 

Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti 26.10.2016 valita järjestel-
män toimittajaksi Elisa Oyj:n. Samalla FusionLayer Oy:n tarjous hylät-
tiin tarjouspyynnön vastaisena. 

Hankintaoikaisuvaatimus
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Hankintalain (348/2007) 81 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Asianosaisen on esi-
tettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta. Helsingin kaupungin taloussäännön 30 §:n mu-
kaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen 
päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän (H071-16) hankinnassa tarjouksen 
jättänyt FusionLayer Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen mää-
räajassa.

FusionLayer Oy:n näkemyksen mukaan Helsingin kaupunki on rikkonut 
hankintalakia sulkiessaan yhtiön tarjousmenettelyn ulkopuolelle ja jättä-
mällä sen tekemän tarjouksen huomioimatta. 

Yhtiön mukaan se on tarjouksessaan ilmoittanut yksiselitteisesti ja tar-
jouspyynnön mukaisesti, että sen tarjoama ratkaisu täyttää kaikki tar-
jouspyynnössä H071-16 esitetyt tekniset vaatimukset. Yhtiö on myös 
toimittanut tarjouksensa liitteenä kaikki tarjouspyynnössä vaaditut selvi-
tykset. FusionLayer Oy katsoo, ettei tarjousten arviointi ole tapahtunut 
ennalta ilmoitettuja objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen.

FusionLayer Oy on myös valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely

Hankintalain 40 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laa-
dittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia 
ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintaan liittyvät vaatimuk-
set ja vertailuperusteet on tarjouspyynnössä ilmoitettava niin yksilöidys-
ti, että tarjoaja voi niiden perusteella etukäteen tietää asetettujen vaati-
musten merkityksen ja sisällön ja mihin seikkoihin esimerkiksi tarjous-
ten vertailussa kiinnitetään huomiota. Lisäksi tarjoajien tasapuolinen ja 
syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö tosiasiallisesti sovel-
taa etukäteen ilmoittamiaan perusteita ja vaatimuksia tarjouksia arvioi-
dessaan. Ilmoitetuista vaatimuksista tai vertailuperusteista ei ole mah-
dollista poiketa hankintapäätöksessä. 

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu pakolliset vaatimukset, jotka tarjotun 
ratkaisun on tullut täyttää. Vaatimuksia on ilmoitettu kaikkiaan 74. Tar-
joajien on tullut liittää tarjoukseensa tarjotun ratkaisun kuvaus, johon on 
sisältynyt yleiskuvaus sekä tarkemmin kuvattuna vaatimusten 19, 20, 
22, 44, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 66, 69, 72 ja 73 toteutuminen. Tarjous-
pyynnön mukaisen tarjouksen on tullut täyttää kaikki asetetut vaatimuk-
set. Tarjousten vertailuperusteeksi on ilmoitettu pelkkä hinta.
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FusionLayer Oy on tarjouksessaan pyydetyllä tavalla ilmoittanut, että 
sen ratkaisu täyttää kaikki asetetut vaatimukset. Lisäksi FusionLayer 
Oy on liittänyt tarjoukseensa kaikki vaaditut selvitykset.

Hankintapäätöksessä kuitenkin katsottiin, ettei yhtiön tarjous edellä 
mainitusta huolimatta täyttänyt pakollisia vaatimuksia numero 7, 29 ja 
30. Kyseiset pakolliset vaatimukset on tarjouspyynnössä kuvattu seu-
raavalla tavalla:

Vaatimus 7: Jokaista laitetta voidaan käyttää sekä hallintaan että palve-
luiden tuottamiseen.

Vaatimus 29: Ratkaisun täytyy integroitua ja pystyä tuottamaan kaikki 
DDI-palvelut AWS-ympäristössä.

Vaatimus 30: Mahdollisuus ottaa samaan keskitettyyn hallintaan vierai-
lijaverkossa käytössä oleva DHCP-palvelu. 

Hankintapäätöksen liitteenä olleessa muistiossa on todettu kohdassa 
soveltuvuusvaatimusten täyttyminen seuraavaa:

"Asetettujen soveltuvuusvaatimusten osalta havaittiin ettei seuraavat 
vaaditut ominaisuudet ole tuettuja FusionLayerin Oy:n tarjoamassa: 

Vaatimus 7

FusionLayerin ratkaisun IPAM-elementti ei pysty tuottamaan DNS- ja 
DHCP-palveluita. Vastaavasti DNS- ja DHCP-palvelimet eivät voi hoi-
taa IPAM-funktiota. Elementit ovat siis rooli-sidonnaisia eikä niiden kier-
rättäminen eri rooleihin ole mahdollista. 

Vaatimus 29 

FusionLayerin ratkaisu ei integroidu AWS-pilveen ja tästä johtuen sitä 
ei voida käyttää automatisoimaan DDI-toiminteita pilvialustassa nyky-
konseptillaan. 

Vaatimus 30 

FusionLayerin ratkaisu ei mahdollista vierailijaverkossa käytössä ole-
van Infoblox-alustan hallitsemista samasta käyttöliittymästä”

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarjoajan on käytännössä tul-
lut kyseisten vaatimusten osalta ainoastaan vastata, että vaatimus täyt-
tyy. Nimenomaisesti tarjoajia on pyydetty liittämään tarkempi kuvaus 
vain osasta vaatimuksia, ei kuitenkaan yhdestäkään hylkäämisen pe-
rusteena olleesta vaatimuksesta. Tarkempaa kuvausta koskeva vaati-
mus on ilmoitettu myös jokaisen vaatimusluettelon esitetyn vaatimuk-
sen yhteydessä, jos tarjoajailta on haluttu tarkempaa selvitystä. Myös-
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kään yleiskuvauksessa ei ole edellytetty, että tarjoaja kuvaa jokaisen 
vaatimuksen toteutustavan. Vaatimusten 7, 29 ja 30 osalta tarjoukseen 
ei siis ole tullut liittää tarkempaa selvitystä vaatimusten täyttymisestä.

FusionLayer on hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että sen 
tarjous täytti vaatimukset 7, 29 ja 30 vastoin hankintayksikön tekemää 
arviointia. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on myös kuvattu, millä tavoin 
FusionLayerin ratkaisu täyttäisi kunkin vaatimuksen. FusionLayerin nä-
kemyksen mukaan objektiivista arviota vaatimusten täyttymisestä ei ole 
voitu tehdä tarjoukseen liitettyjen selvitysten perusteella eikä tarjouk-
seen ole tullut liittää tarkempaa kuvausta kyseisistä vaatimuksista. 
Hankintayksikön olisi tullut FusionLayerin näkemyksen mukaan kuulla 
yhtiötä vaatimusten täyttymisestä eli pyytää lisäselvitystä asiasta.

Hankintayksiköllä ei ole mahdollista ottaa huomioon myöhemmin esitet-
tyä selvitystä vaatimusten täyttymisestä. Asiassa ei ole myöskään epä-
selvyyttä siitä, etteivätkö asetetut vaatimukset ole sinänsä liittyneet 
hankinnan kohteeseen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen perusteella tarjoajalle on kuitenkin jäänyt 
perustellusti epäselväksi, miten vaatimusten täyttymistä arvioidaan. 
Tarjoajan ei ole edellytetty liittävän tarjoukseensa minkäänlaista selvi-
tystä vaatimusten täyttymisestä lukuun ottamatta ilmoitusta siitä, että 
vaatimus täyttyy. 

Hankintapäätöksen perustelumuistiossa vaatimuksia on arvioitu käy-
tännössä yleiskuvauksen perusteella, mutta tarjoajan ei voida olettaa 
olleen tästä selvillä. Perustelumuistiossa on tehty sellaisia päätelmiä 
tarjoajan ratkaisusta, joita ei jälkikäteen arvioiden ole voitu tehdä vaa-
dittujen selvitysten perusteella, ei ainakaan riittäviin tietoihin perustuen. 
Niin ikään tarjoajan ei voida olettaa ymmärtäneen, että sen olisi tullut 
liittää tarjoukseensa selvitys kuinkin sellaisenkin vaatimuksen täyttymi-
sestä, joista ei nimenomaisesti ole selvitystä pyydetty. Näin siitäkin 
huolimatta, että toisen tarjoajan tarjouksen osalta vastaavista asioista 
on kyetty varmistumaan.

Tarjoaja on voinut edellä mainituin perustein luottaa siihen, että sen tar-
jous on tarjouspyynnön mukainen. 

Tarjouspyynnön epäselvyyteen viittaa sinänsä myös FusionLayer Oy:n 
tarjouksen toteama, jonka mukaan ”Tässä ratkaisukuvauksessa esitetty 
järjestelmä- ja asiantuntijapalvelukokonaisuus perustuu edellä maini-
tussa tarjouspyynnössä esitettyihin rajallisiin tietoihin sekä yli 10 vuo-
den kokemukseemme vastaavan kokoisten ja merkittävästi suurem-
pienkin järjestelmien toteuttamisesta. Mikäli Helsingin kaupunki päätyy 
tarjoamaamme ratkaisuun, tulemme järjestämään kokonaiskustannuk-
seen sisältyvän puolen päivän työpajan. Työpajan tavoitteena on käydä 
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yksityiskohtaisesti läpi Helsingin kaupungin nykyinen DNS- ja DHCP –
arkkitehtuuri sekä Helsingin kaupungin nykyiset ja tulevat tarpeet yksi-
tyiskohtaisella tasolla. Näiden perusteella työstämme lopullisen arkki-
tehtuuri-, asennus- ja migraatiosuunnitelman, jonka pohjalta uusi ympä-
ristö tullaan toteuttamaan.” Tämä viittaa osaltaan siihen, että tarjous-
pyyntö on yleisesti liian epäselvä. Asiaan ei ole hankintapäätöksessä 
tai tarjousten arvioinnissa kiinnitetty huomiota.

Edellä mainituin perustein tarjousten arviointi on tapahtunut liian yleis-
tasoisten vaatimusten ja riittämättömien selvitysten perusteella eikä tar-
joajalle ole voinut olla varmuutta siitä, miten vaatimusten täyttymistä ar-
vioidaan. 

Kuuleminen

Elisa Oyj:lle on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi hankintaoikaisuvaa-
timuksen johdosta.

Päätelmä

Edellä mainituin perustein nimipalvelu- ja DHCP-palvelun hankintaa 
koskeva hankintapäätös tulee kumota. Tarjouspyyntö ei ole ollut niin 
selvä, että sen perusteella olisi voitu antaa yhteismitallisia ja keske-
nään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain soveltamisessa on näin 
ollen tapahtunut virhe, joka tulee oikaista.

Hankinnan keskeyttäminen

Hankintamenettely voidaan hankintalain 73 §:n mukaan keskeyttää 
vain todellisesta ja perustellusta syystä. Koska tarjouspyyntö on ollut 
niin epäselvä, ettei sen perusteella ole voitu antaa yhteismitallisia ja 
keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, hankintaa ei voida saattaa lop-
puun kyseisen tarjouspyynnön perusteella. Hankintayksikkö ei myös-
kään voi ottaa huomioon myöhemmin toimitettua selvitystä vaatimusten 
täyttymisestä. Hankinta tulee näin ollen keskeyttää ja palauttaa takaisin 
valmisteluun.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jari Taberman, it-asiantuntija, puhelin: 310 36409

jari.taberman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintaoikaisu-

päätökseen

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohta-
ja 26.10.2016 § 25

HEL 2016-008712 T 02 08 02 00

Päätös

Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti hyväksyä Elisa Oyj:n tar-
jouksen nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän toimittajaksi. Lisäksi tieto-
tekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että ICT-palvelut saa tilata kyseisen 
järjestelmän arvonlisäverottomaan hintaan 254 968,00 euroa.

Samalla va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että kustannusten 
arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 8 09 10 02, 
keskitetty tietotekniikka, ICT-palvelut, projektilta Runkoverkonpalvelu 
(projektinumero 1893003001).

Lisäksi va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että ICT-palvelupääl-
likkö saa hankintaoikeuksiensa puitteissa tehdä tähän hankintaan pe-
rustuvia lisätilauksia.

Päätöksen perustelut

Nyt hankittavilla järjestelmällä korvataan elinkaarensa lopussa oleva ni-
mipalvelu- ja DHCP-järjestelmä.

Nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankintakilpailu toteutettiin avoimel-
la menettelyllä. Avoimen menettelyn hankintailmoitus julkaistiin 
22.4.2016 ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.5.2016. Mää-
räaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Elisa Oyj ja FusionLayer 
Oy.

Tarjouspyynnössä asetettiin tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankin-
nan kohteelle vähimmäisvaatimukset. FusionLayer Oy ei täyttänyt kaik-
kia asetettuja vaatimuksia. Elisa Oyj täytti asetetut vaatimukset. 

Lisätiedot
Simo Volanen, tietoliikenneasiantuntija, puhelin: 310 25448

simo.volanen(a)hel.fi
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§ 106
Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 
2017 kuntavaaleihin

HEL 2017-000615 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2017 kuntavaaleja varten 166 
vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänes-
tyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimetä puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat sekä jäsenet että varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaalilautakunnat Kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. 

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, 
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä vähintään kolme varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kuntavaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 30.3.2016 vahvista-
maa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 167 äänestysa-
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luetta. Kuntavaaleissa äänestysalueita on 166, sillä äänestysalueeseen 
90B kuuluvilla ulkomailla kirjoilla olevilla ei ole äänioikeutta kuntavaa-
leissa. Kaupunginhallitus on päättänyt (12.12.2016) erikseen kunkin 
äänestysalueen äänestyspaikoista.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1328. Vaalikel-
poinen lautakuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on 
äänioikeus kyseisissä vaaleissa. Vaalilain 15§:n mukaisesti vaalilauta-
kuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kuntavaaleissa mahdollisuuksien 
mukaan edustaa kunnassa  edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita aset-
taneita äänestäjäryhmiä.

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

Esityksen vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laatinut vaalival-
mistelutoimikunta eri ryhmiltä tulleiden ehdotusten pohjalta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaalilautakunnat Kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelut
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§ 107
Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 
2017 kuntavaaleihin

HEL 2017-000614 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2017 kun-
tavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä var-
ten.

Kaupunginhallitus päätti valita jäsenet ja varajäsenet samoin puheen-
johtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esi-
tyslistan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 
29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä 
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista 
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspai-
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kaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on 
otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta laissa tarkemmin 
säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kuntavaaleissa mah-
dollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalikelpoinen toimikuntaan on 
jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus vaaleissa.

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

Esityksen vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä on laatinut vaalival-
mistelutoimikunta eri ryhmien esitysten pohjalta.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja 
(erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja) ovat sairaalat, ympärivuorokautista 
hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaali-
huollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä sosiaali-
huollon toimipisteistä laitosäänestykseen kuuluvat ympärivuorokautista 
hoitoa antavat yksiköt.

Liitteessä 1 olevat tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänes-
tyspaikoista on laadittu eri asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri lai-
tosten) antamien tietojen perusteella. Vaalitoimikuntia esitetään asetet-
tavaksi 26 laitosäänestystä varten.

Todettakoon, että vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan 
keskusvaalilautakunta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu
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§ 108
Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin 
kaupungin omana toimintana

HEL 2017-000899 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää vireillä olevaan sote- ja maakuntauu-
distukseen sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaan uudistukseen 
liittyen, että pelastustoimi tulee säilyttää Helsingin kaupungin omana 
toimintana ja että pelastuslaitos myös jatkossa toimii kiireellisen ensi-
hoidon tuottajana Helsingissä.

Pelastustoimi

Kaupunginhallitus toteaa, että aiemmissa pääkaupunkiseudun pelas-
tustointa koskeneissa selvityksissä on päädytty säilyttämään Helsinki 
omana pelastusalueenaan. Tämän ratkaisun taustalla olleet olosuhteet 
ja syyt eivät ole muuttuneet.

Pelastustoimella on Helsingissä omat erityiset haasteensa. Satama-, 
lentokenttä-, metro- ja muu erityistoiminta sekä liikenteen erityisolosuh-
teet ja kansalliset ja kansainväliset suurtapahtumat asettavat poikkeuk-
sellisen suuria vaatimuksia niin pelastustoimelle kuin muullekin turvalli-
suustyölle. Lisäksi tulee ottaa huomioon metropolialueen erityispiirteet 
valtionhallinnon lukuisten toimipisteiden, maanalaisen ja korkean ra-
kentamisen vuoksi. Pelastustoimella on erityinen rooli Helsingissä osa-
na kaupungin toimintaa liittyen mm. pääkaupunkiasemaan ja -instituu-
tioihin ja niiden turvallisuuskysymyksiin. Kaupungissa järjestettävät lu-
kuisat ja suuret kansalliset ja kansainväliset tapahtumat edellyttävät tii-
vistä yhteistyötä pelastustoimen, kaupungin muiden toimintojen ja polii-
sin kanssa.

Helsingin kaupunki muodostaa pelastustoimen osalta Suomen oloissa 
poikkeuksellisen keskittymän. Pienellä alueella sijaitsee suuri väestö-
keskittymä, jonka turvallisuustarpeet poikkeavat muun maan tarpeista. 
Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja voimistunut väestökasvu sekä kas-
vava vieraskielisen väestön osuus korostaa kaupungin ja alueen poik-
keuksellista asemaa.

Kaupungin virastona toimivaa pelastuslaitosta on kehitetty erilaisista 
lähtökohdista kuin muita usean kunnan alueella toimivia pelastuslaitok-
sia. Pelastuslaitosta on kehitetty kiinteänä osana Helsingin kaupungin 
organisaatiota. Tämä on mahdollistanut pelastustoimen suorituskyvyn 
kokonaistaloudellisesti järkevän suunnittelun, jossa kaupungin muut vi-
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rastot ja liikelaitokset ovat resursseillaan ja kustannuksellaan varautu-
neet tukemaan pelastustointa. Ennakkovarautumisessa kaupungin 
muilla virastoilla ja liikelaitoksilla on kalustoa ja muita resursseja, jotka 
soveltuvat pelastustoimintaan. Ennakkovarautuminen ja siihen käytetyt 
resurssit ovat suurelta osin kaupungin omaehtoista turvallisuustyötä, jo-
ka ylittää pelastuslain vähimmäisvaatimukset. Kaupungin väestönsuo-
jelujärjestelyt on toteutettu  ennakkovarautumista vastaavin järjestelyin. 
Pelastuslaitos toimii kaupungin omana pelastusturvallisuuden asiantun-
tijana ja tukee yhtenä virastona kaupungin muita virastoja ja liikelaitok-
sia. 

Helsingin oma pelastuslaitos pystyy alueen erityisessä toimintaympä-
ristössä parhaiten ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja reagoi-
maan nopeasti tapahtuviin muutoksiin ja tilanteisiin. Olosuhteet ja pe-
lastustoimen kehittäminen alueella edellyttävät tiivistä yhteistoimintaa 
niin kansallisten kuin kansainvälistenkin turvallisuusviranomaisten 
kanssa.

Pelastustoimen järjestämiseen liittyvän päätöksenteon ja rahoituksen 
yhdistäminen muun Uudenmaan pelastustointa koskevaan päätöksen-
tekoon tulee vaikuttamaan helsinkiläisten turvallisuustasoon epäedulli-
sesti. Maakunta ei pysty päättämään koko alueen pelastustoimen jär-
jestämisestä yhtäläisin perustein, vaan maakunta joutuisi järjestämään 
käytännössä kahdentasoista pelastustointa alueellaan niin toiminnan 
kuin rahoituksen kannalta. Eritasoisten toimintojen yhteensovittaminen 
maakunnassa tulisi johtamaan ongelmiin, ottaen huomioon muun 
muassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja alueellisen tasapuoli-
suuden. Siten pelastustoimen siirtäminen maakunnan vastuulle heiken-
täisi kaupungin vaikutusmahdollisuuksia asukkaiden turvallisuustasoon 
ja pelastuspalvelujen laatuun.

Onnettomuuksiin varautuminen pääkaupungissa edellyttää useamman 
viranomaisen yhteistoimintaa. Yhteistoiminta vaarantuisi, jos pelastus-
toimi siirrettäisiin maakunnan vastuulle. Pelastustoimen säilyttäminen 
kaupungin organisaatiossa olisi erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
suuronnettomuuksiin varautuminen sekä väestönsuojelujärjestelmän 
toimintakyky sekä eri viranomaisten tiivis yhteistyö palo- ja pelastustur-
vallisuuden järjestelyissä. Myös yhteiskäyttöisen kaluston hankinnat, 
resurssien kohdentaminen ja muu konkreettinen yhteistyö vaikeutuisi. 
Osalle nykyisen pelastuslaitoksen hoitamia tehtäviä jouduttaisiin kau-
pungissa järjestämään korvaava järjestelmä, mikä johtaisi lisäkustan-
nuksiin.

Helsingin alueen erityisolosuhteet huomioiden maakunta ei näin ollen 
pysty vastaavalla tavalla huolehtimaan pelastustoimen järjestelyistä 
alueella. Uudenmaan maakunnan alueella pelastustoimen tarpeet ja 
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haasteet poikkeavat suuresti Helsingin ja maakunnan muun alueen 
osalta, jolloin on vaarana, että Helsingin alueen erityiset tarpeet jäävät 
huomioon ottamatta. Helsinki pystyy omana pelastusalueenaan toteut-
tamaan parhaiten ne tavoitteet, joita esityksellä pelastustoimen siirtämi-
sellä maakuntien järjestettäväksi haetaan.

Edellä mainituin perustein pelastustoimi Helsingissä tulisi säilyttää kau-
pungin vastuulla. Asiasta tulisi säätää pelastustoimen järjestämistä 
koskevassa laissa ja maakuntalaissa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit esittivät 7.9.2016 sote- ja maakuntauu-
distuksen erillisratkaisun yhteydessä, että pelastustoimen tehtävien or-
ganisoinnista neuvotellaan valtion kanssa jatkossa, jotta pääkaupunki-
seudun erillisratkaisu ja erityispiirteet voidaan sovittaa yhteen valtakun-
nallisen uudistuksen kanssa. 

Espoon kaupunginhallitus on antaessaan lausunnon pelastustoimen 
järjestämistä koskevasta lakiesityksestä ilmoittanut omalta osaltaan, et-
tä Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimi tulee säilyttää nykyisen pe-
lastusalueen tehtävänä ja alueen kuntien järjestämisvastuun piirissä. 
Vantaan kaupunginvaltuusto on  lausunnossaan sote- ja maakuntala-
kiuudistuksesta  viime syksynä todennut,  että olisi suotavaa että pelas-
tustoimi säilyisi kunnallisena toimintona. Vantaan kaupungilta saadun 
tiedon mukaan Vantaan kaupunki on omalta osaltaan tekemässä esi-
tyksen pelastustoimen säilyttämisestä pelastusalueensa kuntien järjes-
tämisvastuun piirissä.

Ensihoito

Ensihoito on osa erikoissairaanhoitoa ja kuuluu tällä hetkellä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) järjestämisvas-
tuulle. Helsingissä suurimman osan kiireellisistä ensihoitotehtävistä 
tuottaa kuitenkin Helsingin pelastuslaitos.

Erilaiset sosiaaliset ongelmat, sekä alkoholista ja muista päihteistä ai-
heutuvat ongelmat painottuvat pääkaupunkiseudulle. Vilkas liikenne ai-
heuttaa omat haasteensa ensihoidolle Helsingissä, jossa on henkilöau-
to- ja bussiliikenteen lisäksi raitiovaunuverkosto sekä metroliikenne. Li-
säksi satamat sekä Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys tuovat 
omat riskitekijänsä.  Pääkaupunki toimii usein valtiovierailuiden, ko-
kouksien sekä suurten urheilu- ja kulttuuritapahtumien isäntänä ja ensi-
hoito toimii osana näidenkin tapahtumien turvallisuusjärjestelyjä.

Pelastuslaitoksen työntekijöistä noin 510 toimii operatiivisella osastolla 
ja heistä noin 350 toimii säännöllisesti ensihoitotehtävissä. Henkilöstö 
on saanut pääkaupungin erityistarpeisiin suunnatun koulutuksen sekä 
pelastustoimen että ensihoidon tehtäviin Helsingin Pelastuskoulun, 
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Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä HYKS Akuutti ensihoito Helsin-
gin ensihoitoyksikön ja pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun yhteistyönä.

Näin ollen pelastustointa uudistettaessa ensihoidon tuottamista ei tulisi 
eriyttää pelastustoimesta Helsingissä. Helsingin pelastuslaitoksen tulisi 
toimia kiireellisen ensihoidon tuottajana vaikka ensihoidon järjestämis-
vastuu siirtyisi maakunnalle. Asiasta tulisi säätää sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä koskevassa laissa joko niin, että ensihoidon tuot-
taminen säädettäisiin Helsingin kaupungin osalta kaupungin pelastus-
laitoksen tehtäväksi, tai että ensihoidon tuottaminen toteutettaisiin maa-
kunnan ja kaupungin välillä yhteistoimintasopimukseen perustuen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

timo.linden(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Valtioneuvosto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sisäministeriö on valmistellut pelastustoimen uudistushankkeen lain-
säädäntömuutoksia. Pelastustoimen järjestämislaki on ollut lausunto-
kierroksella viime syksynä. Lausunnolla olleessa luonnoksessa hallituk-
sen esitykseksi ehdotettiin pelastustoimen järjestämisvastuuta ensihoi-
don järjestämisestä vastaavien viiden maakunnan tehtäväksi. Lausun-
tokierros päättyi 11.11.2016. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen 
joulukuussa tekemän linjauksen mukaan 18 maakuntaa järjestävätkin 
kukin pelastustoimen omalla alueellaan.

Helsingin kaupunginhallitus antoi 10.10.2016 lausunnon sisäministeriöl-
le hallituksen esitysluonnoksesta pelastustoimen järjestämistä koske-
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vaksi laiksi. Kaupunginhallitus esitti sisäministeriölle pelastustoimen 
säilyttämistä Helsingin kaupungin omana toimintana maan suurimman 
väestökeskittymän turvallisuuden varmistamiseksi.

Perustelut

Nyt kysymyksessä olevassa esityksessä kaupunki uudistaa aiemman 
esityksensä säilyttämisestä Helsingin kaupungin omana toimintana. Li-
säksi esitys sisältää maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvän ensihoi-
don tuottamisen säilyttämisen edelleen osana kaupungin pelastustoin-
ta.

Pelastustointa ja ensihoitoa koskevista erillisratkaisuista tulisi säätää 
lailla. Ensihoidon osalta asiasta tulisi säätää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämistä koskevassa laissa joko niin, että ensihoidon tuottami-
nen säädettäisiin Helsingin kaupungin osalta kaupungin pelastuslaitok-
sen tehtäväksi, tai että ensihoidon tuottaminen toteutettaisiin maakun-
nan ja kaupungin välillä yhteistoimintasopimukseen perustuen. Ensihoi-
toa koskevan yhteistoimintasopimuksen voitaisiin katsoa täyttävän 
kaikki Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvat 
niin sanotun horisontaalisen yhteistyön kriteerit (tuomio Piepenbrock, 
EU:C:2013:385; tuomio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lece 
ym, EU:C:2012:817) eikä yhteistyösopimus siten kuuluisi hankintalain 
soveltamisalaan, jos ensihoidon osalta tuottamisesta ei säädettäisi lais-
sa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

timo.linden(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Valtioneuvosto
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§ 109
Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 
2017

HEL 2016-004731 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien poissa olon tai esteellisyyden 
vuoksi valittiin iältään vanhimman läsnä olevan jäsenen johdolla tilapäi-
seksi puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi Ulla-Marja Urho.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jakaa avustuksia vuoden 2017 talousarvion 
kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 137 450 euroa seuraavasti:

Hakija  euroa 
Alvar Aalto –säätiö  15 000 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.  6 000 
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.  3 000 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.  34 800 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.  100 000 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.  95 800 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsing-
fors rf.

 6 640 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.  0 
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Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.  187 657 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.  16 370 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.  0 
Hyötykasviyhdistys ry.  48 082 
Jyty Helsinki ry.  183 195 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs  6 590 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.  0 
Norr om Stan rf.  3 000 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.  3 930 
Suomen Hostellijärjestö ry.  0 
Suomen jalokiviharrastajain yhdistys r.y.  0 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.  16 968 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.  2 125 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia  6 000 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.  17 608 
Vuosaaren Urheilutalo Oy  57 000 
Yhteistyön edistämiskeskus ry.  0 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaami-
seen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupun-
ginjohtajan käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käy-
tettäväksi

 17 820 

Kj:n harkinnanvaraiset avustukset, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 283 000 

Kaikki yhteensä  1 137 450 

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 2.12.2015 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2017 tuli hakea 
2.5.2016 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
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(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kau-
pungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2017, alustava talousarvio 2017, 
vahvistettu tuloslaskelma 2015, vahvistettu tase 2015, toimintakerto-
mus 2015, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastus-
kertomuksesta 2015. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta 
tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli 
uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen 
jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2017 
saapui sähköiseen järjestelmään 25 ja paperilla kirjaamoon 1 eli yh-
teensä 26 avustushakemusta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin järjestöille on vuoden 
2017 talousarviossa varattu 2 500 000 euroa. Tämä on 700 000 euroa 
suurempi kuin vuoden 2016 varaus ja perustuu siihen, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten piiriin aikaisemmin kuulunut asukasta-
lotoiminta siirtyi määrärahoineen vuodesta 2017 alkaen kaupunginhalli-
tuksen avustuksiin.

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustuk-
set osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomai-
nen lauta- tai johtokunta. Kvston 30.11.2016 vahvistaman vuoden 2017 
talousarvion kohdalle 1 39 05 on merkitty 2 500 000 euron suuruinen 
avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuus-
to on sitonut 360 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsin-
gin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin 
seudun kesäyliopistosäätiölle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Asukaso-
sallisuuden avustuskokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsitte-
lyyn erikseen omana kokonaisuutetaan. Näin ollen tällä esityksellä kau-
punginhallitus päättää     1 137 450 euron suuruisen avustusmäärära-
han käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2016 myön-
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netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuulu-
vien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2016, vuodelle 2017 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2017 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus. Taulukko on 
liitteenä 2. 

Alvar Aalto säätiö haki avustusta 20 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2017 avustus 
on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta 
vuoden 2016 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. haki avustusta 130 000 
euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 eu-
roa. Khs totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsi-
tellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta 
avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avusta-
minen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan 
i huvudstadsregionen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdis-
tyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista 
jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimin-
taan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys 
sai avustusta Helsingin kaupungilta yhteensä 42 000 euroa. Vuonna 
2017 yhdistykselle on myönnetty avustuksia yhteensä 43 000 euroa 
kulttuurilautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Li-
säksi yhdistys on jättänyt avustushakemuksen vuodelle 2017 työllisyys-
toimikunnalle. Asian käsittely on kesken. Esityksen mukainen avustus-
summa on 3 000 euroa. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa  kokonai-
savustusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki avustusta 132 500 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki avustusta 103 265 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki avus-
tusta 8 000 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma 
on 6 640 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.
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Helsingin Pyöräilijät ry:lle haki avustusta 15 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska Helsingin 
Pyöräilijät ry. toimii yhteistyössä liikuntaviraston kanssa ja sen järjestä-
miä pyöräilytapahtumia on tuettu jo liikuntalautakunnan avustusmäärä-
rahoista. Kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin 
liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien 
kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. 
Helsingin Pyöräilijät ry. on Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n jä-
senyhdistys

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki avustusta 195 260 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta. 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry. haki avustusta 18 500 eu-
roa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 eu-
roa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmää-
rärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry haki avustusta 19 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka Helsingin kaupungin liikuntavirasto ylläpitää lukuisia virkistysalueita 
ja siten kuntalaisilla sekä muilla käyttäjillä on mahdollisuus monipuoli-
seen ulkoiluun ja retkeilyyn. Lisäksi liikuntaviraston hoitamilla ulkoilua-
lueilla ja saarilla ylläpidetään grilli- ja keittokatoksia. Edellä mainitut pal-
velut ovat maksuttomia. Yhdistyksen käytössä olevien tilojen tulisi olla 
avoimia kaikille helsinkiläisille. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea lo-
ma-aikojen leiriavustusta nuorisoasiainkeskukselta hakuaikojen puit-
teissa.

Jyty Helsinki ry. haki avustusta 204 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 183 195 euroa. Kaupunginhallitus 
päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön 
varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että 
työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avusta-
miseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan 
vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kah-
delle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatko-
vuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuulli-
nen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 
2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on 
huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. 
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Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs. haki avustusta 8 300 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 590 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. haki avustusta 30 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka sen toimintaa avustetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä nuori-
solautakunnan  avustusmäärärahoista. 

Norr om Stan rf. haki avustusta 65 000 euroa avustusta vuodelle 2017. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Khs totesi 
(28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustus-
työryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hake-
vien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään 
kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan i huvudstadsregio-
nen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan 
myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava 
toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa 
arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys sai avustusta 
Helsingin kaupungilta yhteensä 56 407 euroa. Vuonna 2017 yhdistyk-
selle on myönnetty avustuksia yhteensä 7 000 euroa nuorisolautakun-
nan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Nyt käsittelyssä ole-
vassa hakemuksessa on koululaisten iltapäivätoimintaa koskeva 
osuus, joka tulisi käsitellä opetuslautakunnassa asianomaisten kritee-
reiden mukaisesti. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa kokonaisavus-
tusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki avustusta 4 000 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Suomen Hostellijärjestö ry. haki avustusta 60 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi Helsingissä päätty-
neen hostellitoiminnan takia. Yhdistys on saanut avustusta Olympiasta-
dionilla toimineen hostelin vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta Olym-
piastadionilla on päättynyt. Yhdistyksellä ei ole nykyisellään hostellitoi-
mintaa Helsinginssä

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. haki avustusta       
2 500 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on       
2 125 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia haki avustusta 22 000 euroa vuodel-
le 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 
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2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki avustusta 20 400 euroa vuo-
delle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 17 608 euroa. Kau-
punginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista 
Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus 
päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperustei-
seen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätök-
sen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset 
myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alen-
nettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavu-
tettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustusla-
jien osalta. Vuosien 2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmää-
rärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n 
lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjes-
tön kohdalla. 

Yhteistyön edistämiskeskus ry haki avustusta 38 573 euroa vuodelle 
2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska hake-
muksessa esitetty toiminta ei tue Helsingin kaupungin palvelutoimintaa. 
Lisäksi yhdistykseltä puuttuu toiminnan perusrahoitus.

Lisäksi avustushakemuksista esitetään hylättäväksi yksi hakemus 
(Suomen jalokiviharrastajain yhdistys ry.), joka saapui määräajan 
2.5.2016 jälkeen.

Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymän Kaupungin avustusten myöntä-
misessä noudatettavan yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hake-
mus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan 
mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 
todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2016 tasolla. 
Myönnettävät muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoitta-
mien vuokrien suuruiset. Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleis-
ten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan 
edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen 
tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 
2017 aikana. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrära-
hat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä 
määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille. Yleisten 
saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean 
mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä 
hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuo-
sittain tuettu.
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Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti 
(Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 
euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suurui-
set avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset 
neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2018 avustusten hakemisesta

Vuoden 2018 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 8.12.2016 
(Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen 
mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2018 tu-
lee hakea 2.5.2017 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää 
avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lauta-
kunnan toimialaan.

Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuk-
sen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata 
hakemuksessa selkeästi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustuskuulutus_02122015.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2017 yhteenveto.pdf
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
4 Liite 4 Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 110
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2017

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Tuominen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Tors-
tin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 050 4022834

janne.typpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia ta-
lousarvion kohdalta 1 39 05 vuodelle 2017 seuraavasti:

 Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry
30 000 euroa palkkakustannuksiin

 Eteläiset kaupunginosat ry
2 000 euroa asukasiltojen järjestämiseen ja tiedotustoimintaan

 Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY ry 
5 950 euroa aluetoiminnan kehittämiseen

 Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry         
30 000 euroa palkkakustannuksiin
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 Kalliolan Kannatusyhdistys ry   
70 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry              
6 000 euroa lähetysten tuottamiseen

 Koillis-Seura ry                 
8 500 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 KontuKeskus ry            
52 500 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin (22 500 euroa) ja 
palkkakustannuksiin (30 000 euroa). Vuokra-avustuksen maksami-
sen ehdoksi asetetaan, että yhdistyksellä on tosiasiallisia vuokra-
menoja. 

 Kruununhaan Asukasyhdistys ry        
15 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin 

 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry       
48 800 euroa vuokrakustannuksiin (16 000 euroa), palkkakustan-
nuksiin (30 000 euroa), lehden julkaisuun (2 800 euroa)

 Kytösuontien Pysäköinti Oy                       
30 000 euroa palkkakustannuksiin

 Käpylän Yhdyskuntaklubi Ry                         
60 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin (30 000 euroa) ja 
palkkakustannuksiin (30 000 euroa)

 Lauttasaari-Seura ry   
11 400 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin. Avustuksen maksa-
misen ehdoksi asetetaan konkreettisen tilaratkaisun esittäminen.

 Malminkartanon asukasyhdistys ry
5 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Maunula-Seura ry        
9 500 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Myllypuro-Seura ry      
82 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin
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 Osuuskunta Hertsikan Pumppu                        
30 000 euroa palkkakustannuksiin

 Otavan Opiston Osuuskunta                  
14 905 euroa asukastoiminnan kehittämiseen

 Pihlajamäki-seura ry 
5 000 euroa lehden toimittamiseen

 Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 
44 400 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Pikku Huopalahtiseura ry
25 950 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 
10 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 Roihuvuori-seura ry    
51 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin (21 000 euroa) ja 
palkkakustannuksiin (30 000 euroa)

 Siltamäki - Suutarila - Seura ry                         
2 000 euroa asukasiltoihin ja julkaisuihin

 Toimintakeskus Sampola ry                        
15 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin. Maksatuksen eh-
doksi asetetaan, että yhdistys turvaa toimintansa ja tilansa rahoituk-
sen vuodeksi 2017.

 Toimintakeskus Semja ry 
45 000 euroa vuokrakustannuksiin (26 000 euroa), palkkakustan-
nuksiin (15 000 euroa) ja avoimeen asukasareenaan (4 000 euroa) 

AVUSTUKSET YHTEENSÄ
709 905 euroa

MÄÄRÄRAHA 2017
741 750 euroa

PROJEKTIAVUSTUKSIIN JÄÄ
31 845 euroa

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukasyhdistysten ja kaupun-
ginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin asukastaloja ylläpitävien 
tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuslajit vuodelle 2017 ovat:

 Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen yllä-
pitämiseen ja toiminnan koordinointiin

 Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja me-
netelmien kehittämiseen

 Projektiavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien 
tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi ja asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 741 
750 euron määrärahasta suurin osa myönnetään näistä avustuslajeis-
ta. Projektiavustusten osuus 31 845 euroa kokonaismäärärahasta on 
vuonna 2017 noin 3,7 %.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neu-
vonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden 
avustuslajeissa.

Avustuskriteerit:

 Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin 
strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleis-
hyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatii-
viseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan

 Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyi-
syyden ja vetovoiman parantaminen 

 Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskun-
nat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja 
muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja 
kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoi-
hin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Projektiavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliik-
keet ja erilaiset toimintaryhmät

 Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
 Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.
 Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään 

vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 
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 Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edel-
leen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä 
muista avustuksista.

 Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia.

Hakuprosessi:

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2017 tuli määräaikaan 2.5.2016 mennessä 41 kappaletta, hakemukset 
yhteensä olivat 1 434 845 euroa. Asukasosallisuuden avustusten mää-
räraha ei ollut tiedossa hakuprosessin aikana. Määräraha vuodelle 
2017 on 741 750 euroa. Määrärahaan sisältyvät projektiavustukset, jot-
ka avataan haettavaksi vuoden 2017 aikana. Uskottavaksi projektia-
vustusten määräksi on suunniteltu vähintään 30 000 euroa.

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2015. Mahdollisille hakijoille järjestettiin kaksi kaikille avointa 
keskustelutilaisuutta maaliskuussa 2016. Lisäksi hakijatahoihin oltiin 
suoraan yhteydessä, koska riskinä oli, että tiedotuksesta huolimatta uu-
distuneesta avustuslajista sekä etenkin sosiaali- ja terveysvirastoon 
verrattuna aientuneesta hakuajasta ei oltu kaikilla tahoilla tietoisia. 
Kaikki tiedossa olleet mahdolliset hakijat tavoitettiin hakuajan alkuun 
mennessä. 

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on oltu asukaslähtöisiä ja 
joustavia. 1.11.2016 mennessä hakemuksia on ehditty täydentää riittä-
västi.

Vuoden 2017 avustusten myöntämisen pääperiaatteet:

Tavoitteena on turvata nykyisten yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen 
toiminta vuokrien sekä kiinteiden kulujen osalta ja säilyttää niiden avus-
taminen vuoden 2016 tasolla. Käytännössä asukastalojen vuokra- ja 
käyttösopimukset ovat avustusten tullessa päätöksentekoon joka ta-
pauksessa voimassa vuoden 2017 puolelle.

Palkkaus- ja muita henkilökuluja on yhdenmukaistettu ja määrärahojen 
puitteissa karsittu. Pääsääntö on, että asukasosallisuuden avustuksilla 
rahoitetaan vain yhtä työntekijää hakijaa / aluetta kohden. Asukasosalli-
suuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon ja tarveperus-
taiseen harkintaan. Palkkaus- ja henkilökulujen yhdenmukaistaminen 
toteutetaan yksi työntekijä hakijaa kohden -linjauksen lisäksi siten, että 
samaan kaupunginosaan ei myönnetä avustusta useamman työnteki-
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jän palkkaamiseksi. Yhtä työntekijää kohden myönnetään avustusta 30 
000 euroa vuodessa.

Tuetaan asukasosallisuutta edistävää toimintaa erityisesti alueilla, jois-
sa sitä ei ole ennen ollut tai jossa korostuu eri alueiden yhteistyö. Tie-
dottamisiin, julkaisuihin, verkkosivuihin myönnetään tukea määräraho-
jen puitteissa. Tapahtumiin tukea hakeneet hakijat ohjataan hakemaan 
vuonna 2017 avattavia projektiavustuksia.

Kokonaan hylättäväksi ehdotettavien hakemusten hylkäysperusteet:

 Sininauhasäätiön hakemuksen on katsottu liittyvät sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan toimialaan ja hakemus on 26.9.2016 siirretty sosi-
aali- ja terveysviraston käsiteltäväksi.

 Mellunmäki-Seura ry:n avustushakemus vuodelle 2017 hylätään, 
koska hakija ei toimittanut vaadittavia liitteitä. Hakemus ei täytä kau-
punginhallituksen avustusohjeiden kohtaa 2.9. Hakijalta on pyydetty 
täydennyksiä, ja heidän kanssaan on sovittu puuttuvien tietojen toi-
mittamisesta useita kertoja touko- ja lokakuun 2016 välisenä aika-
na. Mellarin asukastilakysymystä tarkastellaan toiminnallisesta nä-
kökulmasta vireillä olevien toivomusponsi- ja valtuustoaloiteasioiden 
valmistelun yhteydessä (valtuutettu Hakasen toivomusponsi 
2.3.2016 ja valtuutettu Kantolan ym. aloite 16.11.2016).

 Kaivonkatsojantien Pysäköinti Oy, Kallahden Pysäköinti II Oy, Kes-
keisen Rannan Pysäköinti Oy ja Vuosaari-Seura ry:n hakemukset 
hylätään, koska korjaus- ja remonttikustannukset eivät ole asukaso-
sallisuuden avustuskriteerien mukaisia kohteita.

 Kulttuuriosuuskunta Sähinän hakemukset hylätään, koska toiminta 
ei ole asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaista, vaan kuuluu 
ensisijaisesti kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten piiriin.

 Arabian asukastalot ry hakemus hylätään, koska alueelle myönne-
tään toiselle hakijalle avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen.

 Töölö-seura ry:n hakemus hylätään, koska se kohdistuu toimitilaan, 
ei kaikille avoimeen asukastilaan.

 Konala-seura ry:n, Maunulan demokratiahankkeen, Pajamäki-seura 
ry:n ja Tapulikaupunki-seura ry:n hakemukset hylätään määräraha-
syistä. Tapahtumiin tukea hakeneet hakijat ohjataan hakemaan 
vuonna 2017 avattavia projektiavustuksia. 

Osittain hylättäväksi ehdotettavien hakemusten hylkäysperusteet:

 Kansan radioliiton toimintaa avustetaan säännöllisen lähetystoimin-
nan jatkamiseksi, mutta toiminnan kehittämistä ei ole määrärahan 
puitteissa mahdollista tukea.

 Toimintakeskus Semjan toiminnasta on arvioitu 50 % avoimeksi toi-
minnaksi.
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 KontuKeskus ry:n, Lauttasaari-seura ry:n ja Toimintakeskus Sam-
polan ry:n avustus myönnetään ehdollisena. Lauttasaari-seura ry:n 
asukastilaratkaisu ei ole päätöstä tehtäessä varmistunut, joten 
avustuksen maksamisen ehdoksi asetetaan konkreettisen tilaratkai-
sun esittäminen. Toimintakeskus Sampola ry:n osalta maksatuksen 
ehdoksi asetetaan, että yhdistys turvaa toimintansa ja tilansa rahoi-
tuksen vuodeksi 2017. KontuKeskus ry:n vuokra-avustuksen 22 500 
euron maksamisen ehdoksi asetetaan, että KontuKeskuksella on to-
siasiallisia vuokramenoja.

 Eteläiset kaupunginosat ry:n, Toimintakeskus Semja ry:n, Siltamäki-
Suutarila-seura ry:n , Pihlajamäki-seura ry:n, Lauttasaari-seura ry:n, 
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n ja KontuKeskus ry:n hake-
mukset hylätään osittain, koska tiedottamisiin, julkaisuihin ja verkko-
sivuihin myönnetään tukea määrärahojen puitteissa. Tapahtumiin 
tukea hakeneet hakijat ohjataan hakemaan vuonna 2017 avattavia 
projektiavustuksia. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 050 4022834

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto saapuneista hakemuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksia hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 111
Päätösvallan delegoiminen asukasosallisuuden projektiavustuksis-
sa

HEL 2017-000558 T 00 01 00

Viite: HEL 2016-005164

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että 1.1.2017 lukien kaupunginkanslian tieto-
tekniikka- ja viestintäjohtaja päätti asukasosallisuuden projektiavustus-
ten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 050 4022834

janne.typpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti asukasosallisuuden projektiavustusten dele-
gointikäytännöstä periaatteellisella tasolla 28.9.2015 §33 hyväksyes-
sään asukasosallisuuden kriteerit ja avustuslajit. Päätöksen peruste-
luissa todetaan, että projektiavustusten myöntäminen voitaisiin osoittaa 
asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle 
osallisuus ja neuvonta -yksikölle avustuslajin määrärahojen vahvistami-
sen jälkeen.  

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuslajit vuodelle 2017 
ovat: 

 Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen yllä-
pitämiseen ja toiminnan koordinointiin 

 Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja me-
netelmien kehittämiseen
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 Projektiavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien 
tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosit-
tain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Vuodelle 2017 asukasosalli-
suuden avustuksiin osoitetusta 741 750 euron määrärahasta pääosa 
kohdentuu yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaiseen toimintaan. Pro-
jektiavustuksiin jää vuonna 2017 myönnettäväksi 31 845 euroa, asuka-
sosallisuuden avustusten kokonaismäärärahasta noin 3,7 %.

Projektiavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin vakiintuneempaan 
toimintaa tarkoitetut muut avustuslajit. Niiden myöntämisessä on tarkoi-
tuksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä 
mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouse-
viin tarpeisiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 050 4022834

janne.typpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikeleitos
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§ 112
Johtajasopimus kansliapäällikölle

HEL 2017-000246 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kansliapäällikön johtajasopimuksen 
liitteen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa puheenjohtajaansa allekir-
joittamaan sopimuksen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansliapäällikön johtajasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kansliapäällikkö Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Henkilöstöpäällikkö Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kesäkuun 1 päivänä 2017 voimaan tulevan hallintosäännön 5 luvun 2 
§:n mukaan kansliapäällikön kanssa tehdään johtajasopimus.
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Kaupunginvaltuusto otti 28.9.2016 § 238 Sami Sarvilinnan kansliapääl-
likön virkaan. Päätöksestä on valitettu, joten se ei ole lainvoimainen. 
Kaupunginhallitus pani päätöksen täytäntöön 3.10.2016 § 849. Täytän-
töönpanopäätöksessään kaupunginhallitus totesi päättävänsä kanslia-
päällikön kanssa tehtävästä johtajasopimuksesta erikseen ja kehotti 
kaupunginjohtajaa tekemään asiassa esityksen.

Liitteenä oleva johtajasopimus perustuu kaupunginjohtajan ja kanslia-
päällikön väliseen neuvottelutulokseen.

Eräiden yksittäisten sopimusmääräysten osalta esittelijä toteaa seuraa-
vaa.

2 kohta: Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön 
ja hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Kaupunginkanslian nykyiseen 
johtosääntöön ei sisälly määräyksiä kansliapäällikön johtajasopimuk-
sesta. Nyt hyväksyttävän johtajasopimuksen on tarkoituksenmukaista 
tulla voimaan samaan aikaan johtamisjärjestelmäuudistuksen kanssa.

Koska johtajasopimus on sidonnainen kansliapäällikön virkasuhtee-
seen, sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä kansliapäällikön määräai-
kaisen virkasuhteen päättyessä 14.10.2023. Samoin johtajasopimus 
raukeaa, jos kaupunginvaltuuston päätös 28.9.2016 § 238 muutoksen-
haun johdosta kumotaan.

4 ja 5 kohta: Tarkoituksena on, että pormestari käy kansliapäällikön 
kanssa neuvottelut tälle asetettavista tavoitteista samoin kuin kanslia-
päällikön palkkaa ja palkkioita koskevista niistä seikoista, jotka kuuluvat 
kaupunginhallituksen toimivaltaan. 

8 kohta: Sopimusmääräys koskee kansliapäällikön vapaaehtoista irtisa-
noutumista kaupunginvaltuuston toteaman luottamuspulan perusteella. 
Määräyksen soveltaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto ensin 
asettaa kuntalain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tilapäisen 
valiokunnan, jonka tehtävänä on antaa lausunto kaupunginvaltuustolle 
kansliapäällikön luottamusta koskevasta kysymyksestä. Jos kaupungin-
valtuusto lausunnon perusteella toteaa luottamuspulan olevan olemas-
sa ja jos kansliapäällikkö tämän jälkeen irtisanoutuu virastaan, hänelle 
maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus. Kyseessä 
olisi viranhaltijan lakisääteisestä virassapysymisoikeudesta luopumi-
nen, josta on paikallaan maksaa korvaus. Sovitun korvauksen kohtuulli-
suutta arvioitaessa on paikallaan ottaa huomioon, että kansliapäälliköl-
le tulisi maksettavaksi enimmillään kuuden kuukauden irtisanomisajan 
palkka myös tavanomaisessa irtisanomistilanteessa ja ettei kertakor-
vausta tule maksettavaksi, jos kansliapäällikkö irtisanoutuu ilman tässä 
tarkoitettua menettelyä.
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Tarkoituksenmukaista olisi, että pormestari päättää ottaa johtajasopi-
muksessa tarkoitetut päätösasiat omaan esittelyynsä hallintosäännön 
19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunki_Kansliapäällikön johtajasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kansliapäällikkö Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Henkilöstöpäällikkö Liite 1
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§ 113
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palvelukokonaisuuden johta-
jien virkasuhteiden siirrot

HEL 2017-001205 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää alla mainitut viranhaltijat seuraaviin uu-
siin virkoihin: 

Kasvatustieteen maisteri Satu Järvenkallas varhaiskasvatusviraston vi-
rastopäällikön virasta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskas-
vatus ja esiopetus -palvelukokonaisuuden varhaiskasvatusjohtajan vir-
kaan 14.2.2017 lukien. Viran kokonaispalkka on 8 900 euroa kuukau-
dessa.

Kasvatustieteen kandidaatti Outi Salo opetusviraston suomenkielisen 
perusopetuksen linjanjohtajan virasta kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan perusopetuksen palvelukokonaisuuden perusopetusjohtajan vir-
kaan  14.2.2017 lukien. Viran kokonaispalkka on 8 200 euroa kuukau-
dessa.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä kummankin edellä mainitun 
viranhaltijan hoitamaan nykyistä virkaansa 31.5.2017 saakka uuden 
palvelukokonaisuuden johtajan viran ohella edellä mainitusta ajankoh-
dasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voidaan 
ottaa ilman julkista hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen muun 
muassa silloin, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu 
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, et-
tä viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää 
hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikai-
sena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien 
uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei ale-
ne tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Viranhaltijalain edellytysten täyttyessä kaupungin henkilöstöpolitiikkana 
on, että virka voidaan täyttää siirtämällä siihen viranhaltija silloin, kun 
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täytettävän viran toiminnallinen kokonaisuus säilyy pääosin ennallaan, 
eikä nykyorganisaatiossa ole useita vastaavissa viroissa toimivia viran-
haltijoita. Muussa tapauksessa käytetään sisäistä ilmoittautumismenet-
telyä. 

Kasvatustieteen maisteri Satu Järvenkallas toimii tällä hetkellä varhais-
kasvatusviraston virastopäällikkönä, ja virka tullaan lakkauttamaan uu-
dessa toimialaorganisaatiossa. Koska varhaiskasvatusviraston ja uu-
den varhaiskasvatus ja esiopetus – palvelukokonaisuuden johdettava 
kokonaisuus säilyy pääosin ennallaan, Satu Järvenkallas voidaan siir-
tää palvelukokonaisuusjohtajan virkaan. 

Kasvatustieteen kandidaatti Outi Salo toimii tällä hetkellä opetusviras-
ton suomenkielisen perusopetuksen linjajohtajana, ja virka tullaan lak-
kauttamaan uudessa organisaatiossa. Koska perusopetuksen linjan ja 
uuden perusopetuksen palvelukokonaisuuden johdettava kokonaisuus 
säilyy pääosin ennallaan, Outi Salo voidaan siirtää palvelukokonaisuus-
johtajan virkaan.

Nykyisen hallintosäännön 19 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toi-
seen virkasuhteeseen päättää kaupunginhallitus silloin kun kyseessä 
on virka, jonka täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. 

Uuden 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mu-
kaan palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen kelpoisuusvaatimukset 
ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä 
suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kir-
jallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirja-
kieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on 
ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä ja kirjallinen tai-
to. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erik-
seen säädetty tai määrätty. 

Viranhaltijoita on kuultu asiasta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Viranhaltijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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§ 114
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttämi-
nen

HEL 2016-014101 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuuri-
johtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä yhteiskuntatieteiden 
maisteri Tuula Haaviston 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukau-
sipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Tuula Haaviston hoitamaan 
nykyistä kirjastotoimen johtajan virkaa 31.5.2017 saakka uuden kulttuu-
rijohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuripalvelukokonaisuutta 
johtaa kulttuurijohtaja. Kulttuurijohtaja johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kult-
tuuripalveluiden kehittämistä. Kulttuurijohtaja suorittaa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
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tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Kulttuurijohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa viisi 
henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Tuula 
Haavisto, Veikko Kunnas, Stuba Nikula ja Marja-Elina (Paiju) Tyrväi-
nen.

Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Vil-
janen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.

Hakija Tuula Haavisto on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tut-
kinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1983 pääaineena kirjastotiede 
ja informatiikka. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien kirjastotoimen-
johtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Veikko Kunnas on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Hel-
singin yliopistossa vuonna 1988 pääaineena taidehistoria. Hän on toi-
minut vuodesta 2013 lähtien kulttuurikeskuksessa kulttuuripolitiikkao-
saston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017. 

Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede. Hän on 
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toiminut vuodesta 2013 lähtien Helsingin kaupungin kulttuurijohtajan vi-
rassa, joka lakkautetaan 31.5.2017. 

Hakija Paiju Tyrväinen on suorittanut Helsingin yliopistossa oikeustie-
teen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2010 pääaineena hallinto-oikeus. 
Hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien kulttuurikeskuksen kulttuuripal-
velut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tuula Haaviston uu-
teen kulttuurijohtajan virkaan. 

Tuula Haaviston valintaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohta-
jaksi puoltavat vahvaan kuntalaisten ja henkilöstön osallisuuteen nojaa-
va näkemys kulttuurista osana Helsingin tulevaisuutta sekä todistettu 
kyky aikaansaada muutosta kulttuuripalvelukokonaisuuden suurimmas-
sa palvelussa. Haavisto kykenee liikkumaan ajattelussaan ja toiminnas-
saan strategisen ja operatiivisen tason välillä luontevasti. Haavisto suh-
tautuu uteliaan käytännöllisesti tulevaisuuteen ja ihmisten käyttäytymis-
mallien muutokseen. Haavistolla on kokemusta vaativista esimiestehtä-
vistä sekä Helsingistä että Tampereelta. Kokemus Tampereen toimiala-
mallista katsotaan eduksi uuden toimialan rakentamisessa. 

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 80

HEL 2016-014101 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 115
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014113 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajoh-
tajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä liikuntatieteen maisteri Tar-
ja Loikkanen-Jormakan 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Tarja Loikkanen-Jormakan 
hoitamaan nykyisen liikuntaviraston liikunta- ja hyvinvointipalvelut -
osaston osastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden liikuntajohta-
jan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan liikuntapalvelukokonaisuutta 
johtaa liikuntajohtaja. Liikuntajohtaja vastaa liikuntalaissa tarkoitetun 
yhteistyön toteuttamisesta. Liikuntajohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
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tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Liikuntajohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa neljä 
henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Haastatteluun kutsuttiin kaikki ilmoittautuneet: Marko Enberg, Kirsti Lai-
ne-Hendolin, Petteri Huurre ja Tarja Loikkanen-Jormakka.

Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Vil-
janen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.

Hakija Marko Enberg on suorittanut sotatieteiden maisterin tutkinnon 
Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2005 pääaineena tekniikka. 
Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien Suomenkielisen työväenopiston 
asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virassa, joka lak-
kautetaan 31.5.2017.

Hakija Kirsti Laine-Hendolin on suorittanut kasvatustieteen maisterin 
tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002 pääaineena aikuiskas-
vatus. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien liikuntavirastossa hallin-
topalveluosaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Vesa Petteri Huurre on suorittanut valtiotieteiden maisterin tut-
kinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 pääaineena yleinen valtio-
oppi. Hän on toiminut vuodesta 2000 lähtien liikuntaviraston liikuntalai-
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tososaston ja sisäliikuntapalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka 
lakkautetaan 31.5.2017. 

Hakija Tarja Loikkanen-Jormakka on suorittanut liikuntatieteiden mais-
terin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1989 pääaineena liikun-
tasosiologia ja -suunnittelu. Hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen lii-
kunta ja hyvinvointipalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lak-
kautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tarja Loikkanen-Jor-
makkaa uuteen liikuntajohtajan virkaan. 

Tarja Loikkanen-Jormakan valintaa liikuntapalvelukokonaisuuden lii-
kuntajohtajaksi puoltavat selkeä strateginen näkemys liikunnan roolista 
osana Helsingin organisaatiota ja helsinkiläisten elämää, sekä kunnan 
muuttuvasta roolista ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä. Hänellä 
on laaja-alainen esimieskokemus liikunnan sektorilta. Loikkanen-Jor-
makalla on realistinen kuva muutostarpeista sekä vahvat näytöt asia-
kaslähtöisen muutoksen tekemisestä yhdessä kumppaneiden ja henki-
löstön kanssa. Loikkanen-Jormakka on ihmislähtöinen, määrätietoinen 
ja tunneälykäs johtaja.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 81

HEL 2016-014113 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 116
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukoko-
naisuuden johtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014156 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden 
johtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä filosofian maisteri Niclas 
Grönholmin 1.2.2017 lukien 7500 euron kokonaiskuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Niclas Grönholmin hoita-
maan nykyisen opetusviraston ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslin-
jan linjanjohtajan virkaa 31.5.2017 saakka uuden palvelukokonaisuu-
den johtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan ruotsinkielistä palvelukokonai-
suutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja. Palveluko-
konaisuuden johtaja suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajoh-
tajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
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tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11.–19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ilmoittautui il-
moittautumisajan kuluessa kaksi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto il-
moittautuneista. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Niclas Grönholm. 

Hakijaa haastattelivat 11.1.2017 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala-
johtaja Liisa Pohjolainen, vastaava henkilöstösuunnittelija Kirsti Tanttu 
ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta. 

Hakija Niclas Grönholm on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Åbo Akademissa vuonna 2000 pääaineena historia. Hän on toiminut 
vuodesta 2010 lähtien opetusvirastossa ruotsinkielisen päivähoito- ja 
koulutuslinjan linjanjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  
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Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Niclas Grönholmia uu-
teen ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan virkaan. 

Niclas Grönholmin valintaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johta-
jaksi puoltaa hänen laaja kokemuksensa ruotsinkielisen varhaiskasva-
tuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtamisesta ja kehittämi-
sestä. Hänellä on myös näyttöä muutosten onnistuneesta läpiviemises-
tä sekä kokemusta laajasta verkostoyhteistyöstä. 

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 82

HEL 2016-014156 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 117
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulu-
tuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014154 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja va-
paan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ilman julkista 
hakumenettelyä kasvatustieteen maisteri Arja Kukkosen 1.2.2017 lu-
kien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palk-
kaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Arja Kukkosen hoitamaan ny-
kyisen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan vir-
kaa 31.5.2017 saakka uuden palvelukokonaisuuden johtajan viran 
ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja_Yh-
teenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan lukio- ja ammatillisen koulutuk-
sen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja amma-
tillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja. Palvelukokonaisuu-
den johtaja suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan mää-
räämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
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taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan vir-
kaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa kolme henkilöä. Liitteenä 
1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä: Arja 
Kukkonen ja Taina Saarinen. 

Hakijoita haastattelivat 11. - 12.1.2017 kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialajohtaja Liisa Pohjolainen, vastaava henkilöstösuunnittelija Kirsti 
Tanttu ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta. 

Hakija Arja Kukkonen on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 1997 pääaineena kasvatustiede. 
Hän on toiminut vuodesta 2015 lähtien opetusvirastossa nuoriso- ja ai-
kuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Taina Saarinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Tampereen yliopistossa vuonna 1982 pääaineena aikuiskasvatus. Hän 
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on toiminut vuodesta 2006 lähtien Suomenkielisen työväenopiston reh-
torin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Arja Kukkosta uuteen 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan vir-
kaan. 

Arja Kukkosen valintaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan si-
vistystyön johtajan virkaan puoltaa hänen kokemuksensa lukio- ja am-
matillisen koulutuksen sekä toisen asteen ohjauspalvelujen johtamises-
ta sekä nuorten ja aikuisten koulutuksen kehittämisestä. Kukkosella on 
hyvä palvelukokonaisuuden tuntemus sekä kokemusta monipuolisesta 
verkostoyhteistyöstä. 

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja_Yh-
teenveto.pdf
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 83

HEL 2016-014154 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 118
Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttämi-
nen

HEL 2016-014138 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelu-
kokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan ilman julkista hakumenette-
lyä diplomi-insinööri Raimo Saarisen 1.2.2017 lukien 9900 euron koko-
naiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Raimo Saarisen hoitamaan 
nykyisen kaupungininsinöörin virkaa 31.5.2017 saakka uuden maan-
käyttöjohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Karasvirta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 25668

leena.karasvirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäytönjohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne 
-palvelukokonaisuutta johtaa maankäyttöjohtaja. Palvelukokonaisuuden 
johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtä-
vät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
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tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Maankäyttöjohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 
seitsemän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Henna Helander, Rikhard Man-
ninen, Raimo Saarinen ja Jaakko Stauffer. 

Hakijoita haastattelivat 3.1 ja 5.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö 
Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.

Hakija Henna Helander on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Tampereen 
teknillisessä yliopistossa vuonna 2001 pääaineena rakennussuunnitte-
lu. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien yliarkkitehdin ja osastopäälli-
kön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Rikhard Manninen on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 2001 pääaineena sosiologia. Hän on 
toiminut vuodesta 2011 lähtien yleiskaavapäällikön ja osastopäällikön 
virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Raimo Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tam-
pereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena raken-
nustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungininsinöö-
rin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017. 
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Hakija Jaakko Stauffer on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 1980 pääaineena kansainvälinen oi-
keus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lukien kiinteistöviraston virasto-
päällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Raimo Saarista uu-
teen maankäyttöjohtajan virkaan. 

Raimo Saarisen valintaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden maankäyttöjohtajan virkaan puoltaa pitkä ja monipuolinen 
kokemus johtamistehtävistä toimialalla sekä määrätietoinen toiminta or-
ganisaatiomuutosta valmistelleen toimialatyöryhmän puheenjohtajana.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Karasvirta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 25668

leena.karasvirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäytönjohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 84

HEL 2016-014138 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Karasvirta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 25668

leena.karasvirta(a)hel.fi
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§ 119
Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttämi-
nen

HEL 2016-014144 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuuden kaupungininsinöörin virkaan ilman julkista hakumenette-
lyä oikeustieteen kandidaatti Jaakko Staufferin 1.2.2017 lukien 8900 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Jaakko Staufferin hoitamaan 
nykyisen kiinteistöviraston virastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uu-
den kaupungininsinöörin viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lu-
kien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuutta johtaa kaupungininsinööri. Palvelukokonaisuuden 
johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtä-
vät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta.Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
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tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Kaupungininsinöörin virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 
seitsemän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Arto Hiltunen, Silja Hyvärinen, 
Raimo Saarinen ja Jaakko Stauffer.

Hakijoita haastattelivat 3.1 ja 4.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö 
Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.

Hakija Arto Hiltunen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa vuonna 1982 pääaineena rakentamista-
lous. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien tilakeskuksen päällikön vi-
rassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Silja Hyvärinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden 
maisterin ja metsänhoitajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 
1986 pääaineena metsänhoitotiede. Hän on toiminut vuodesta 2014 
lähtien rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viras-
sa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Raimo Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tam-
pereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena raken-
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nustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungininsinöö-
rin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Jaakko Stauffer on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 1980 pääaineena kansainvälinen oi-
keus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lukien kiinteistöviraston virasto-
päällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Jaakko Staufferia uu-
teen kaupungininsinöörin virkaan. 

Jaakko Staufferin valintaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukoko-
naisuuden kaupungininsinöörin virkaan puoltaa pitkä ja monipuolinen 
kokemus johtamistehtävistä toimialalla sekä määrätietoinen toimiminen 
organisaatiomuutosta valmistelleen rakennukset ja yleiset alueet -ala-
työryhmän puheenjohtajana.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 85

HEL 2016-014144 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 120
Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014147 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä oikeustieteen 
kandidaatti Pekka Henttosen 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Pekka Henttosen hoitamaan 
nykyisen rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaa 
31.5.2017 saakka uuden asiakkuusjohtajan viran ohella edellä maini-
tusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Asiakkuusjohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan palvelut ja luvat -palvelukoko-
naisuutta johtaa asiakkuusjohtaja. Palvelukokonaisuuden johtaja suorit-
taa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuk-
sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupun-
gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista 
tullaan lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.
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Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ol-
lut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhalti-
joiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumisme-
nettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jot-
ka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 
klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioi-
ta käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kieli-
taitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, 
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Asiakkuusjohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa yh-
deksän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. 

Haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: Pekka Henttonen, Silja Hyväri-
nen, Kai Miller, Esa Nikunen ja Riikka Åberg.

Hakijoita haastattelivat 4.1, 5.1 ja 10.1.2017 kaupunkiympäristön toi-
mialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimi-
päällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.

Hakija Pekka Henttonen on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 1983 pääaineena oikeustiede. Hän 
on toiminut vuodesta 2012 lähtien rakennusvirastossa palveluosaston 
osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Silja Hyvärinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden 
maisterin ja metsänhoitajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 
1986 pääaineena metsänhoitotiede. Hän on toiminut vuodesta 2014 
lähtien rakennusvirastossa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön vi-
rassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Kai Miller on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon teknillisessä 
korkeakoulussa vuonna 1984 pääaineena rakenteiden mekaniikka. 
Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien rakennusvalvontavirastossa yli-
insinöörin virassa. 
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Hakija Esa Nikunen on suorittanut maa-ja metsätalouden maisterin tut-
kinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1981 pääaineena limnologia. Hän 
on toiminut vuodesta 2015 lähtien ympäristökeskuksessa ympäristöjoh-
tajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Riikka Åberg on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkin-
non Helsingin yliopistossa vuonna 1996 ja ympäristöterveydenhuollon 
erikoiseläinlääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2009. Hän 
on toiminut vuodesta 2014 lähtien ympäristökeskuksessa elintarviketur-
vallisuuspäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata 
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävä-
nään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen 
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen 
ja ylläpito.  

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Pekka Henttosta uu-
teen asiakkuusjohtajan virkaan. 

Pekka Henttosen valintaa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtajan virkaan puoltaa hänen kokemuksensa johtamistehtä-
vissä, todennetut tulokset asiakaspalvelun kehittämisessä sekä selkeä 
näkemys palvelukokonaisuuden ja erityisesti asiakaspalvelun kehittä-
miseksi. Pekka Henttonen on toiminut myös nykyistä organisaatiomuu-
tosta valmistelevan palvelut ja luvat -työryhmän päävalmistelijana ja 
puheenjohtajana. 

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Asiakkuusjohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 86

HEL 2016-014147 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 121
Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, 21 Ei toimenpidettä.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimit-

tamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushen-
kilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituil-

le.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalvelut-lii-

kelaitokselle.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimit-

tamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushen-
kilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituil-

le.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalvelut-lii-

kelaitokselle.
  
6 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Liikennelaitos-liikelaitok-

sen johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelai-
tokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvitta-
vat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituil-

le.
  
 Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle sekä 

Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 120 (226)
Kaupunginhallitus

Kj/19
06.02.2017

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

  
15-20 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
  
43-44 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

23, 26 Ei toimenpidettä.
  
22, 24-
25, 27

Asiat  esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
15.2.2017.

  
45 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau-

punginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

28, 30-
31

Ei toimenpidettä.

  
29 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
  
46-49 Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, kaupun-
ginmuseolle, rakennusvirastolle, ympäristölautakunnalle, 
rakennusvalvontavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko 
Oy:lle, Helsingin liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Liikennevirastolle sekä 
mielipiteen esittäjälle, joka on pyytänyt tiedon päätöksestä.
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 Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistövirastol-

le, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvi-
rastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnal-
le, ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle sekä 
Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL).

  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Gasum Oy:lle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin liikenne –kuntayhtymälle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Mu-
seovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, Helen Oy:lle ja 
Liikennevirastolle.

  
 Tiedoksi asuntotuotantotoimistolle, kaupunginmuseolle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluviras-
tolle, kiinteistövirastolle, opetusvirastolle, pelastuslautakun-
nalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle , 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helen Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastol-

le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kau-
punginmuseon johtokunnalle. ympäristökeskukselle, raken-
nusvalvontavirastolle, liikuntalautakunnalle ja kaupunkisuun-
nitteluvirastolle.

  
11 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle , 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helen Oy:lle.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 

yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokun-
nalle, ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle, ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Säh-
köverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kun-
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tayhtymälle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastol-

le, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töi-
den lautakunnalle, ympäristökeskukselle, rakennusvalvonta-
virastolle, liikuntavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
13 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleis-
ten töiden lautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, ope-
tusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko 
Oy:lle. Helen Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhty-
mälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle 
ja Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleis-
ten töiden lautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, ympä-
ristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, varhaiskasvatusvi-
rastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johta-

van apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
32-39 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
  
50-53 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

40 Ei toimenpidettä.
  
41-42 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 122
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 30.1.2017
  
jaostot  
- konserni 30.1.2017
- johtamisen 30.1.2017
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
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- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  
  
toimialajohtajat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 123
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
5 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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§ 124
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 31.1.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 125
Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Lassilan liikunta-
puiston yhteydestä POHU-Areena Oy:lle

HEL 2016-012564 T 10 01 01 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuok-
rata POHU Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupungi-
nosassa sijaitsevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen 
merkityn 7 597,5 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-
9904-1) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä 
ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 6 183,10 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra  määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
324,40 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Kartta_vuokra-alue_Lassilan liikuntapuisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Liikuntalautakunta esitti 8.12.2016 kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus  myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata POHU 
Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijait-
sevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 
597,5 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-9904-1) lii-
kuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2032 saakka.

Liikuntalautakunta on (21.6.2011, 150 §) hyväksynyt omalta osaltaan 
seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hake-
musten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa 
pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoi-
mintakenttää per vuosi. Vuoden 2016 aikana ei ole toteutettu yhtään 
yhteistoimintakenttähanketta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista vii-
me vuosina noin 15 milj. eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemi-
seen on avustettavan kohteen joko maa-alueen omistaminen tai 15 
vuoden vuokrasopimus. Liikuntalautakunnan toimivalta ylettyy 10 vuo-
den vuokrasopimusten tekemiseen. Kyseisen hankkeen toteutumisen 
yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaavanlaiset 
hankkeet ovat saaneet keskimäärin 15 - 20 % valtionavustusta hank-
keiden kokonaiskustannuksista. 

Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut ja Suomen Palloliiton Helsingin pii-
rin olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta järjestelmällisesti 
yhteistoimin kehittäneet niitä toimenpiteitä millä seurojen ja liikuntavi-
raston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luoneet ne 
kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan. 

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan seuro-
jen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista 
ja hankkeet valmistellaan yhdessä siihen pisteeseen, että ne ovat to-
teuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat  lähettävät kenttähankkeen 
toteuttamiseksi maa-alueen vuokrahakemuksen liikuntalautakunnalle. 

Pohjois-Haagan Urheilijat ry (FC Pohu) on 100 %:sesti omistamansa 
POHU Areena Oy:n nimissä esittänyt 31.10.2016 päivätyllä hakemuk-
sella halukkuutensa vuokrata Lassilan liikuntapuistossa sijaitsevan 
hiekkakentän maa-alueen, osoitteessa Laurinniitynpolku 2, 00440 Hel-
sinki, liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden vuokra-ajalle. Alueel-
le on tarkoitus toteuttaa tekonurmikenttä. 

Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut on käynyt neuvotteluja kentän 
vuokrauksesta FC Pohun/ POHU Areena Oy:n edustajien kanssa. FC 
Pohulla ei ole liikuntaviraston kanssa toteutettuja yhteistoimintakenttiä. 
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POHU Areena Oy on ilmoittanut hakevansa lainaa hankkeelle ulkoilu- 
ja urheilulaitosrahastosta.  

Neuvotteluissa on sovittu, että vuokrakohteena olevasta kenttäalueesta 
puolet on liikuntaviraston käytössä vuosittain talvikaudella kolmen kuu-
kauden ajan, jolloin kenttä sääolosuhteiden salliessa jäädytetään luiste-
lukäyttöön. 

Vuokrasopimukseen on kirjattu koululaisten maksuton käyttö arkipäivi-
sin keväällä ja syksyllä klo 8-16 välisenä aikana sekä viiden ja puolen 
tunnin viikoittainen avoimien vuorojen tuntimäärä. Tällä halutaan taata 
avoimien vuorojen määrä lähialueella.

Asemakaava

Alueella on voimassa 3.11.1977 lainvoiman saanut asemakaava nro 
7620, jossa alue on urheilualuetta (U). 

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokraustunnus Y3129-00001) vuoden 2043 
loppuun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa. 

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Maa-alueen pinta-ala on 7 597,5 m², josta varsinaista vuokrattavaa 
maa-aluetta on 7 415 m² ja ylläpitoaluetta on 182,5 m². Varsinaisesta 
vuokrattavasta alueesta puolet on liikuntaviraston käytössä kolmen 
kuukauden ajan. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueen vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan maa-alueen 
pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa, joka vuoden 
2015 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1906) on 19,06 €/ m². Vuosi-
vuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. 

Vuoden vuokra: 
7415 m² x 1 €/m² x 5 % x 9/12 = 278,10 €
3707,50 m² x 1 €/m² x 5 % x 3/12 = 46,30 €
278,10 € + 46,30 € x 19,06 = 6183,10 €/vuosi 

Esitetty alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä 
hanke, joka  toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa. 
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Hakemuksen tekemistä ovat edeltäneet liikuntaviraston edustajien 
kanssa käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Hakemus on toteutettu liikun-
talautakunnan 21.6.2011 (150 §) hyväksymien toimintaperiaatteiden 
mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Kartta_vuokra-alue_Lassilan liikuntapuisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntalautakunta
Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 164

HEL 2016-012564 T 10 01 01 03

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata POHU Areena Oy:lle 
Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijaitsevalta Lassi-
lan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 597,5 m²:n suu-
ruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-9904-1) liikuntatoimintaa 
varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 
31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 6 183,10 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra  määrätään pitäen perusteena virallisen 
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elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
324,40 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
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§ 126
Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Tapanilan urheilu-
kentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön 
nimiin

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuok-
rata Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 39. Tapanin-
kylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta 
karttaliitteeseen merkityn 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötun-
nus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 9 273,60 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
486,55 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Mikäli vuokralainen rakentaa tekonurmikentän ympärille 2-rataisen 
juoksuradan, joka on yleisessä käytössä, huomioidaan sen rakentami-
sen kustannukset tulevissa vuokrissa. 

3
Vuokralaisella on oikeus myöhemmin sovittavasti rakentaa huoltora-
kennus kaavassa osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan 
osalle kaavan salliman rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii 350 k-
m²:n suuruisen rakennuksen. Vuokran määrittelyssä noudatetaan lii-
kuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaattei-
ta. Huoltorakennuksen toteutusvaiheessa vuokra määritellään voimas-
sa olevien vuokrausperusteiden mukaan. Huoltorakennuksen rakenta-
misen toteutuessa tehdään tämän päätöksen nojalla erillinen vuokraso-
pimus, joka on voimassa enintään 31.12.2032 saakka. 

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus
2 Hakemuksen liite, esityslista Malmin Palloseura ry:n hallitus
3 Hakemuksen liite, hankesuunnitelma
4 Vuokrasopimusluonnos
5 Kartta_vuokra-alue_Tapanilan urheilukenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta  esitti  8.12.2016  kaupunginhallitukselle,  että  kau-
punginhallitus myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Malmin 
Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 39. Tapaninkylän kaupun-
ginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliittee-
seen merkityn 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-
9904-5) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä 
ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka

Liikuntalautakunta on (21.6.2011, 150 §) hyväksynyt omalta osaltaan
seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hake-
musten
käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa
pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoi-
mintakenttää per vuosi. Vuoden 2016 aikana ei ole toteutettu yhtään
yhteistoimintakenttähanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista vii-
me vuosina n. 15 milj. eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemiseen 
on avustettavan kohteen joko maa-alueen omistaminen tai 15 vuoden 
vuokrasopimus. Liikuntalautakunnan toimivalta ylettyy 10 vuoden vuok-
rasopimusten tekemiseen. Kyseisen hankkeen toteutumisen yhtenä 
merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaavanlaiset hankkeet 
ovat saaneet keskimäärin 15 - 20 % valtionavustusta hankkeiden koko-
naiskustannuksista.

Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut ja Suomen Palloliiton Helsingin pii-
rin
olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta järjestelmällisesti yh-
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teistoimin kehittäneet niitä toimenpiteitä, millä seurojen ja liikuntaviras-
ton yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luoneet ne kri-
teerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan seuro-
jen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista 
ja hankkeet valmistellaan yhdessä siihen pisteeseen, että ne ovat to-
teuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen to-
teuttamiseksi maa-alueen vuokrahakemuksen liikuntalautakunnalle.

Malmin Palloseura ry on hakemuksessaan (21.9.2016) perustettavan 
yhtiön nimissä esittänyt halukkuutensa vuokrata Tapanilan urheiluken-
tällä sijaitsevan nurmipintaisen maa-alueen, osoitteessa Moisiontie 1, 
00730 Helsinki, liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden vuokra-
ajalle. Alueelle on tarkoitus rakennuttaa jalkapallon tekonurmikenttä. 
Uusi nurmikenttä tulisi pääasiallisesti palvelemaan seuran jäsenistöä 
sekä muita alueen urheiluseuroja ja liikuntapaikan käyttäjiä. Seuralla on 
ollut puute erityisesti talviharjoitteluolosuhteista ja hanke on seuran ke-
hittämisen ja tulevaisuuden toiminnan kannalta  erittäin tärkeä. 

Liikuntaviraston  ulkoliikuntapalvelut on käynyt neuvotteluja kentän 
vuokrauksesta Malmin Palloseura ry:n edustajien kanssa. Malmin Pal-
loseura on ilmoittanut hakevansa lainaa hankkeelle ulkoilu- ja liikunta-
laitosrahaston varoista. Keskusteluissa on tullut esille mahdollinen tar-
ve huoltorakennuksen rakentamiselle kaavan sallimissa rajoissa. Huol-
torakennuksen rakentamisesta vastaa vuokralainen. Toisena asiana 
keskusteluissa on tullut esille, että mikäli vuokralainen rakentaa teko-
nurmikentän ympärille 2-rataisen juoksuradan sen kustannukset tullaan 
ottamaan huomioon tulevissa maa-alueen vuokrissa. Asian tullessa 
ajankohtaiseksi siitä käydään erilliset neuvottelut. 

Vuokrasopimukseen on kirjattu koululaisten maksuton käyttö arkipäivi-
sin keväällä ja syksyllä klo 8-16 välisenä aikana sekä viiden ja puolen 
tunnin avoimien vuorojen tuntimäärä. Tällä halutaan taata avoimien 
vuorojen määrää lähialueella.

Asemakaava

Alueella on voimassa 13.12.1995 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9930, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). 

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3139-00001) vuoden 2043 lop-
puun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa. 
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Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Maa-alueen pinta-ala on 21 196 m². Varsinainen vuokra-alue koostuu 9 
300 m² kenttäalueesta ja 431 m² asemakaavassa osoitetusta pysäköin-
tialueesta. Ylläpito alue on 11 465 m². 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Kenttäalueen ja pysäköintialu-
een vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan 
pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 
euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2015 keskiarvoindeksillä (ind. pis-
teluku 1906) on 19,06 euroa/ neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen 
pääoma-arvosta. 

Vuoden vuokra:
9731 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,06 = 9 273,60 €/ vuosi. 

Vuokralaisella on mahdollisuus rakentaa huoltorakennus kaavassa 
osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan osalle kaavan salli-
man rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii 350 k-m²:n suuruisen ra-
kennuksen. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Rakennusmaan vuokra laske-
taan käytettyjen kerrosneliömetrien mukaan. Vuosivuokra on 5 % alu-
een pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-
aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

Vuoden 2016 voimassa olevien yleisperiaatteiden mukaan vuokra las-
ketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 
100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2015 kes-
kiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1906) on 228,72 euroa /kerrosneliömetri. 
Esimerkinomaisesti laskettuna vuoden täysimääräinen vuokra 350 k-m² 
rakennuksesta olisi laskentakaavan mukaan 4002,60 €/ vuosi. 50 % 
subventoituna vuokra on 2001,30 €/ vuosi.

Esitetty alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittävä edistävä han-
ke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa. 

Hakemuksen tekemistä ovat edeltäneet liikuntaviraston edustajien 
kanssa käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Hakemus on toteutettu liikun-
talautakunnan 21.6.2011 (150 §) hyväksymien toimintaperiaatteiden 
mukaisesti.

Esittelijä toteaa vielä, että liikuntalautakunnan esityksen ja päätöksen 
8.12.2016 liitteenä 4 on ollut erehdyksessä Helsingin kaupungin ja PO-
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HU-Areena Oy:n vuokrasopimusluonnos, mutta esityslistateksti on vas-
tannut vuokrasopimusluonnosta Helsingin kaupungin ja Malmin Pallo-
seura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus
2 Hakemuksen liite, esityslista Malmin Palloseura ry:n hallitus
3 Hakemuksen liite, hankesuunnitelma
4 Vuokrasopimusluonnos
5 Kartta_vuokra-alue_Tapanilan urheilukenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 163

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Malmin Palloseura 
ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 39. Tapaninkylän kaupunginosassa si-
jaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliitteeseen merkityn 
21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikunta-
toimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta 
lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 9 273,60 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
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elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
486,55 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Mikäli vuokralainen rakentaa tekonurmikentän ympärille 2-rataisen 
juoksuradan, joka on yleisessä käytössä, huomioidaan sen rakentami-
sen kustannukset tulevissa vuokrissa. 

3
Vuokralaisella on oikeus myöhemmin sovittavasti rakentaa huoltora-
kennus kaavassa osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan 
osalle kaavan salliman rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii 350 k-
m²:n suuruisen rakennuksen. Vuokran määrittelyssä noudatetaan lii-
kuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaattei-
ta. Huoltorakennuksen toteutusvaiheessa vuokra määritellään voimas-
sa olevien vuokrausperusteiden mukaan. Huoltorakennuksen rakenta-
misen toteutuessa tehdään tämän päätöksen nojalla erillinen vuokraso-
pimus, joka on voimassa enintään 31.12.2032 saakka. 

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
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§ 127
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta 31.1.2017
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2.2.2017
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
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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§ 128
Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnitte-
lun näkökulmasta

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteessä 1. esitetyt tuulivoiman 
sijoittamisperiaatteet ja -vyöhykkeet ohjeellisena noudatettavaksi Hel-
sinkiin suunniteltavissa ja rakennettavissa tuulivoimahankkeissa. 

Tiivistelmä

Helsingin uuden yleiskaavan kaavatyön rinnalla on kaupunkisuunnitte-
luvirastossa valmisteltu tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, joiden kautta 
on mahdollista nykyistä paremmin määrittää myös kaupunkitasoisia ta-
voitteita tuulivoimatuotannolle.

Tuulivoiman rakentaminen voi olla osa kokonaisvaltaista energiajärjes-
telmän muutosta, jota tarvitaan ilmastonmuutoksesta johtuvien päästö-
vähennysten toteuttamisessa. Työssä on selvitetty kaupunkisuunnitte-
lun näkökulmasta mahdollisuudet sijoittaa tuulivoimaa myös Helsingin 
rajojen sisälle. Työssä ei oteta kantaa muista näkökulmista tuulivoima-
hankkeiden toteuttamisen edellytyksiin, esimerkiksi tuulivoiman tämän 
hetkiseen taloudelliseen kannattavuuteen osana energiajärjestelmän 
muutosta.
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Työssä on mukana kolme näkökulmaa:

1. Tuulivoiman sijoittamisen teknistaloudelliset näkökulmat
2. Tuulivoiman maisemavaikutukset            
3. Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys

Näitä tuulivoiman sijoittamista ohjaavia tekijöitä selvitettiin teemaan liit-
tyvien konsulttitöiden avulla, jotka ovat esityslistan liitteenä. Näiden nä-
kökulmien perusteella työssä esitetään kokonaisvaltainen tarkastelu ai-
heesta ja siitä johdettuna tuulivoiman sijoittamisen vyöhykkeet kolmen 
eri kokoluokan tuulivoimaloille, jotka esitetään liitteessä 1. 

Työssä esitetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden mahdollistamis-
ta ulkosaaristoon siten, että Isosaari ja Kuivasaari sekä merialueet saa-
rien läheisyydessä ovat mahdollisia sijoittamispaikkoja. Erityisesti saa-
rien eteläpuolella on kaupunkisuunnittelun näkökulmasta mahdollisuus 
rakentaa laajakin tuulipuisto. Olennaista on teollisen kokoluokan tuuli-
voiman kokonaisvaltainen suunnittelu siten, että mahdollisesti pienenä 
hankkeena alkavaa rakentamista on myöhemmin mahdollista laajentaa 
arkkitehtonisesti laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet mahdollistavat lisäksi paikalliseen 
sähkötarpeeseen vastaavien tuulivoimaloiden rakentamisen saaristo-
vyöhykkeelle sekä pienen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen 
myös rakennetun kaupungin alueelle.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että 
se hyväksyisi esitetyt tavoitteet ja periaatteet kaupungin viranomaishar-
kinnassa ohjeellisena noudatettaviksi. Ohjeistus on laadittu teetetyn 
selvityksen perusteella. Lautakunnan esityksestä on pyydetty kiinteistö-
viraston, rakennusviraston, kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen, 
rakennusvalvontaviraston, Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
Museoviraston lausunnot. Lausunnot ovat pääosin myönteisiä ja lau-
sunnonantajat näkevät laaditut periaatteet hyvänä pohjana tulevalle 
harkinnalle.

Lisäksi on pyydetty lausunnot puolustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, 
Senaatti-kiinteistöltä, joiden lausunnoissa on esitetty tuulivoiman jatko-
suunnittelua koskevia kriittisiä huomioita.

Helen Oy pitää laadittuja teknisiä ym. selvityksiä hyvinä ja toteaa mm, 
että sen tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2050 
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan kaikkia uusiutuvia 
energiamuotoja. Helen on valmis toteuttamaan tuulivoimahankkeita mi-
käli ne ovat kannattavia, sijaitsevat maisemallisesti, luontoarvojen ja 
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tuulisuuden suhteen edullisesti ja että niiden luvitusprosessi on kohtuul-
linen. Merellisen tuulipuiston ensivaiheen selvitystyössä on olennaista, 
että eri sidostyhmien, kuten mm. pelastuslaitoksen, rajavartiolaitoksen 
ja puolustushallinnon kesken saadaan aikaan hyvä yhteistyö. Helen 
Sähköverkko Oy toteaa puolestaan mm, että tuulivoiman liittäminen ja-
keluverkonhaltijan verkkoon on kuvattu asianmukaisesti ja riittävän ylei-
sellä tasolla. 

Rakennusvirasto ja ympäristökeskus huomauttavat, että luonnonsuoje-
lulliset ja maisemalliset seikat eivät puolla Vuosaaren täyttömäen käyt-
tämistä tuulivoimarakentamiseen. Kaupunginmuseo esittää samankal-
taisen huolen Kaivopuiston ja Suomenlinnan arvokkaan maiseman säi-
lyttämisen kannalta. Museovirasto lausuu, että Helsingin merialueella 
tapahtuvalla rakentamisella voi olla vaikutusta vedenalaisen kulttuuri-
perintöön,  joka tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Rakennusvalvontavirasto toteaa mm., että maankäyttö- ja rakennus-
laissa on oma luku tuulivoimarakentamiselle. Silti luvitus on melko mo-
nipolvinen ja vähänkään suuremmilta voimaloilta vaaditaan toimenpide-
lupaa, rakennuslupaa tai kaavoitusta. Pohdintaa jo pientenkin, raken-
nuksiin kiinnitettävien voimaloiden lupien myöntämisessä ovat aiheutta-
neet mm. rakennuksen runkoon välittyvä värähtely ja naapurustoa häi-
ritseväksi koettu voimalan lapojen välkehdintä ja melukysymykset. 

Puolustusvoimat toteaa, että lakisääteisen aluevalvontatehtävien to-
teuttamisen kannalta teollisen mittakaavan tuulivoimalakokonaisuuk-
sien mahdollisista sijoittumispaikoista tulee suorittaa lausunnossa esi-
tetty arviointimenettely, jossa arvioidaan tuulivoimaloiden haittavaiku-
tukset nykyiseen ilmavalvontajärjestelmään. Arvioinnin lähtökohtana 
voitaisiin pitää sijoittamisperiaatteissa esitettyä viitesuunnitelmaa.

Esittelijä toteaa, että tuulivoiman sijoittamisperiaatteet on laadittu kau-
punkisuunnittelun näkökulmasta. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 
painottuvat maisemalliset ja teknistaloudelliset näkökulmat sekä tuuli-
voiman sosiaalinen hyväksyttävyys. Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet 
on määritelty näistä näkökulmista käsin yhteensovittaen mainittuja nä-
kökulmia. 

Tuulivoiman hankesuunnittelua on vallitsevan käsityksen mukaan mah-
dollista tehdä ainoastaan yhteistyössä rakentamista suunnittelevan toi-
mijan kanssa. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on ratkaisevaa hy-
väksyttävän suunnitelman aikaansaamiseksi. Mikäli sijoittamisperiaat-
teiden pohjalta syntyisi toteuttamiseen tähtääviä hankkeita, tulisi niiden 
yhteydessä hankekohtaisesti osoittaa, että kielteiset vaikutukset edellä 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintoihin ovat hallittavissa. 
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Mahdollisten hankkeiden suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä kaupun-
kisuunnitteluviraston kanssa.

Esittelijä pitää laadittuja selvityksiä kattavina ja vyöhykejakoon perustu-
via tavoitteita hyvänä pohjana tuulivoiman edistämiselle Helsingissä. 
Päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen. Lautakunnan esit-
tämät reunaehdot erilaisten hankkeiden hyväksyttävyydelle suhteessa 
mm. vesiliikenne- ja muuhun turvallisuuteen sekä Isosaaren maankäy-
tön kehittämiseen voidaan ottaa huomioon jatko- ja tapauskohtaisessa 
suunnittelussa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 26.5.2016

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Pyydettynä lausuntona kiinteistövirasto toteaa, että tuulivoiman sijoitta-
misen suunnittelu Helsingin kaupungin alueelle on kannatettavaa ja si-
joittamisperiaatteiden toteutumisen edellytyksiä tulisi tarkastella yhteis-
työssä kaupungin eri hallintokuntien kanssa.  

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteita on valmisteltu yleiskaavatyön rinnal-
la. 

Kiinteistövirasto esittää, että tuulivoiman sijoittamisperiaatteet ja niihin 
liittyvät ohjeet ovat hyvänä perustana mahdollisen tuulivoimalan suun-
nittelua ja toteutusta harkittaessa. 

Kiinteistövirastolla ei ole muutoin huomauttamista itse esitykseen tuuli-
voiman sijoittamisperiaatteisiin.

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2016

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 31.3.2016

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa tuulivoi-
man sijoittamisperiaatteista kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön ja maiseman 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet ja –vyöhykkeet on laadittu ohjeeksi 
Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimal-
le. Kaupunkisuunnittelulautakunta on korostanut, että jatkosuunnittelus-
sa on otettava huomioon meriturvallisuus, erityisesti huomioitava on 
VTS-keskuksen toiminta (alusliikennepalvelu). Lisäksi on otettava huo-
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mioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolai-
toksen toimintaa. On myös varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat ei-
vät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailu-
palveluiden alueena.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa pyritään edistämään ja ohjaa-
maan tuulivoimarakentamista Uudellamaalla. Uudenmaanliitto on esit-
tänyt tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet, nämä 
ovat Porvoon ja Raasepori-Inkoon edustalla. Uudenmaanliiton näke-
myksen mukaan maakunnallinen tuulivoima-alue tarkoittaa kymmenen 
tai useamman tuulivoimalan kokonaisuutta. Helsingin alueelle ei ole täl-
laista aluetta sijoitettu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa.

Tuulivoiman vyöhykkeet

Työssä esitetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden mahdollistamis-
ta ulkosaaristoon siten, että Isosaari ja Kuivasaari sekä merialueet saa-
rien läheisyydessä ovat mahdollisia sijoittamispaikkoja. Erityisesti saa-
rien eteläpuolella on kaupunkisuunnittelun näkökulmasta mahdollisuus 
rakentaa laajakin tuulipuisto. Voimaloiden napakorkeus olisi enintään 
125 metriä.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet mahdollistavat lisäksi paikalliseen 
sähkötarpeeseen vastaavien tuulivoimaloiden rakentamisen saaristo-
vyöhykkeelle. Saaristovyöhyke on laaja alue, joka ulottuu itä-länsisuun-
nassa Sipoon rajalta Espoon rajalle. Tuulivoimaloiden napakorkeus oli-
si enimmillään 50 metriä. 

Kolmas vyöhyke on Helsingin sisälahdista ja rannoista pohjoiseen ulot-
tuva rakennetun kaupungin vyöhyke. Tälle alueella saisi sijoittaa pie-
nen kokoluokan tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 15-30 metriä. 
Tällä vyöhykkeellä tuulivoimaloiden paikat tulee määritellä asemakaa-
voituksessa.

Kaupunginmuseon arvio vyöhykkeistä:

Ehdotusvaiheessa olevan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan mu-
kaan Helsingin edustalle ei ole mahdollista perustaa yli kymmenen tuu-
livoimalan kokonaisuutta. Joten ulkosaaristoon ehdotettu teollisen luo-
kan tuulipuisto ei noudata vaihemaakuntakaavan linjauksia.

Tuulivoiman maisemavaikutukset ovat merkittäviä. Näkymäkuva paljas-
taa, että esimerkiksi Kaivopuistosta katsottuna teollisen luokan tuuli-
puisto on maisemassa uusi, erittäin hyvin näkyvä elementti. Näkymäku-
vien perusteella voi todeta, että suhteellisen etäälle rakennetusta kau-
pungista, ulommaiselle vyöhykkeelle, sijoitettujen tuulivoimaloiden mai-
semallinen vaikutus on raju ja laajalle ulottuva. Unescon maailmanpe-
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rintökohteen Suomenlinnan näkymiä ulkomerelle ja ulkomereltä tuuli-
puiston rakentaminen muuttaa huomattavasti. Kaupunginmuseon näke-
myksen mukaan teollisen kokoluokan voimaloiden sijoittamisessa tulee 
pyrkiä siihen, että ne mahdollisimman vähän näkyisivät rakennetun 
kaupungin vyöhykkeelle. Esimerkki 1:n mukainen sijoittelu jättäisi 
enemmän vapaata tilaa Suomenlinnan edustalle kuin vaihtoehtoinen 
suunnitelma, johon sisältyy voimalarivejä Isosaaresta alkaen. Esillä ole-
va vertailuaineisto havainnollistaa hyvin maisemavaikutuksia. Keskeis-
tä on, että tiedostetaan arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat, joi-
hin ei saisi kohdistua merkittäviä maisemahäiriöitä. Vuosaaren sata-
man lähiympäristö on niin ikään teollisen kokoluokan tuulivoimalle osoi-
tettua aluetta. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan alue ei sovellu 
mittavalle tuulivoimarakentamiselle, koska rakentaminen johtaisi lähellä 
sijaitsevien kulttuuriympäristöjen ja herkkäpiirteisen saaristomaiseman 
vaarantumiseen.

Saaristovyöhykkeen tuulivoimalat olisivat lähinnä yksittäisen toimijan 
omaan sähköntarpeeseen tarkoitettuja voimaloita. Niiden vaikutus mai-
semassa olisi pistemäinen, mutta mikäli tämän tyyppinen sähköntuo-
tanto yleistyisi, olisi tuulivoimaloiden yhteisvaikutus maisemaa merkittä-
vällä tavalla muuttava. Tämä tulee ottaa huomioon myös maisemavai-
kutuksia arvioitaessa.

Kolmannen, rannoille ja mantereelle sijoittuvan vyöhykkeelle sallittaisiin 
pienen kokoluokan tuulivoimaloita. Niiden sijainnista päätettäisiin ase-
makaavoituksessa. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kolman-
nelle vyöhykkeelle mahdollisesti tulevat tuulivoimalat ovat marginaalisia 
yksittäistapauksia ja niille on vaikeaa löytää kaupunkikuvaan ja raken-
nettuun kulttuuriympäristöön sopivia paikkoja muutoinkin tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa. 

Museovirastolta tulee pyytää lausunto vedenalaisen kulttuuriperinnön 
osalta.

Kaupunginmuseolla ei ole tuulivoiman sijoittamisperiaatteista muuta 
huomautettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.4.2016

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01
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Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa tuulivoiman sijoit-
tamisperiaatteista kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 22.4.2016 men-
nessä.

Kaupunkisuunnitteluviraston näkökulmasta laaditut tuulivoiman sijoitus-
periaatteet (Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvi-
tys 2016:1) on laadittu uuden yleiskaavan rinnalle erittäin suurpiirtei-
sesti. Yhtenä päätavoitteena on ollut luoda edellytyksiä määrittää kau-
punkitasoista tahtotilaa tuulivoiman roolista Helsingissä. Koko kaupun-
gin alue on jaettu teollisen kokoluokan tuulivoiman, paikallisen sähkön-
tuotannon ja pienen kokoluokan tuulivoiman vyöhykkeisiin. Suunnitte-
lun mittakaavasta johtuen työssä ei ole ollut mahdollista ottaa täysipai-
noisesti huomioon tuulivoimaloiden vaikutuksia luonnonympäristöön tai 
ilmatilan ja merialueiden valvontaan eikä myöskään meluvaikutuksia. 
Nämä asiat on tarkoitus selvittää tarkemmassa suunnittelussa ja kaa-
voituksessa.

Tuulivoiman vyöhykejako

Rakennusvirasto pitää selvitystä ja vyöhykejakoa hyvänä pohjana tuuli-
voimahankkeiden tarkemmalle arvioinnille ja suunnittelulle. Vyöhykeja-
ko on muuten hyvin perusteltu, mutta Vuosaaresta tulee poistaa teolli-
sen kokoluokan tuulivoiman alue. Teollisen kokoluokan voimalat sopi-
vat rakennusviraston näkemyksen mukaan hyvin sijoittamisperiaatekar-
tassa esitetylle itäiselle avomerialueelle, johon sisältyvät myös Isosaari 
ja Kuivasaari. Voimaloiden luonto- ja muut ympäristövaikutukset saaril-
la tulee kuitenkin selvittää perusteellisesti ja ottaa huomioon jatkosuun-
nittelussa.

Vuosaarenhuippu

Teknistaloudellisessa selvityksessä todetaan, että Vuosaarenhuipulle 
voi olla mahdollista sijoittaa yksittäinen teollisen kokoluokan voimala, 
mikäli alueen rakennettavuus sen sallii. Lisäksi tosin esitetään, että hui-
pun rakennettavuus, lentoesterajoitusten vaikutukset ja voimalan yh-
teensovittaminen muuhun läheiseen maankäyttöön tulee selvittää ja 
Puolustusvoimilta tulee pyytää lausunto asiasta.

Vuosaaren entinen kaatopaikka ja Helsingin itäinen maantäyttöalue 
muodostavat yhtenäisen Vuosaarenhuipun kokonaisuuden, joka on osa 
Pohjois-Vuosaaren ulkoilupuistoa ja Uutelan niemeltä Mustavuoreen 
jatkuvaa ekokäytävää. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Porvarinlahti, jo-
ka kuuluu Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-
alueeseen. Rakennusvirasto ei pidä Vuosaaren huippua soveliaana 
teollisen kokoluokan tuulivoiman rakentamiselle alueen erittäin merkit-
tävien luonto- ja virkistysarvojen sekä maantäyttöalueen vaikean raken-
nettavuuden vuoksi. Suuri voimala haittaisi mahdollisesti myös vierei-
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sen Porvarinlahden linnustoa ja myös rannikon myötäisesti kulkevaa 
muuttolinnustoa.  Vuosaarenhuippu on ollut Helsingin kaupungin pio-
neerihanke ylijämämaiden laajamittaisessa ja systemaattisessa hyö-
dyntämisessä. 

Maisemoinnin toteutustapa ja sen lopputulos on saanut sekä kansain-
välistä että kansallista huomiota sosiaalisessa mediassa, lehdistössä ja 
näyttelyissä. Maailmanmainetta huippu sai Shanghain maailmannäytte-
lyssä, jossa sitä esiteltiin yhteispohjoismaisella New Nordic Landsca-
pes-osastolla. Hanke on saanut luontojärjestöjen myöntämiä merkittä-
viä palkintoja luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta. Vuosaaren hui-
pusta on tullut tunnettu nähtävyys, suosittu virkistysalue ja linnuston 
tarkkailun huippukohde.

Maantäyttö Vuosaaressa aloitettiin entisen kaatopaikan liepeeseen 
vuoden 1990 jälkeen. Täyttö jatkui aktiivisena vuoteen 2001. Alueen 
maisemointia on toteutettu varsinaisen täytön loputtua luonnonarvoja 
painottavan viherrakentamisen keinoin kaupungin teknisen rakentami-
sen työmailta kaivetuista, valikoiduista ja suunnitelmallisesti käytetyistä 
ylijäämämaa-aineksista ja kivistä. Tavoitteena on ollut monimuotoisten 
elinympäristöjen ja biotooppien kirjon kehittyminen niin kasvillisuudelle 
kuin myös eläimistölle ja pieneliöstölle. Ylijäämämaita on arvostettu ”yli-
jäämän” sijaan uusiutumattomana luonnonvarana, joka sisältää luon-
non kannalta korvaamattoman arvokkaita ekosysteemipalveluja. Alu-
eelle on kehittynyt vaihtelevia niittykasvillisuustyyppejä suurruohonii-
tyistä numminiittyihin, kanervikoita, harjukasvillisuusalueita, kalliokasvil-
lisuutta, katajikkoa, ruusu- ja lehtopensaikkoja, nuorta lehtometsikköä 
kenttäkerroksineen sekä pähkinäpensaistoa.

Vuosaarenhuipulla on tehty linnusto-, kasvillisuus- ja hyönteiskartoituk-
sia. Alueella esiintyy harvinaistuneita niitty, ja harjukasveja. Hyönteis-
kartoituksessa on löydetty useita kymmeniä uhanalaisia lajeja. Useita 
vuosia jatkuneissa linnustokartoituksissa on havaittu pesimälinnustossa 
uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja ja jopa direktiivilajeja, muun muassa 
ruisrääkkä, jonka esiintyminen Östersundomissa on vaikuttanut alueen 
kaavoitukseen. Matelijoista tavataan kyitä, rantakäärmeitä ja vaskitsoja, 
jotka kaikki ovat harvinaistuneita Helsingin alueella.

Täyttömäen stabiliteetti on erittäin vaihteleva ja alue on muutenkin vai-
keasti rakennettavissa. Ylijäämämaat on sijoitettu täyttöalueelle louhe-
penkereiden väliin lohkoittain kerrostäytöin 3‒5 metrin kerroksina. Huo-
nosti kantavien siltti- ja savikerrosten väliin on tehty louheesta ja mo-
reenista välikerroksia. Louhepenkereitä on korotettu täytön edetessä ja 
niitä on käytetty työmaateinä. Täyttöalueen kuivatusjärjestelmä muo-
dostuu salaojina toimivista louhepenkereistä ja -täytöistä, avo-ojista se-
kä laskeutusaltaista. Suuren tuulivoimalan elementtien kuljettaminen ja 
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voimalan teknisesti varma perustaminen mäen huipulle aiheuttaisi to-
dennäköisesti suuria vaurioita alueen luonnolle. Perustamiskustannuk-
set tulisivat hyötyyn nähden suhteettoman kalliiksi.

Rakennusvirasto suhtautuu myönteisesti uusiutuvan energian lähteisiin 
ja osallistuu mielellään oman toimialansa asiantuntemuksella tuulivoi-
mahankkeisiin liittyviin jatkoselvityksiin ja -suunnitteluun, jos sille myön-
netään työhön tarvittavat resurssit.

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.02.2016 § 46

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteessä 1 
esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväk-
symistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennetta-
valle tuulivoimalle.

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti korostaa, että jatkosuun-
nittelussa on: 

 otettava huomioon meriturvallisuus, erityisesti huomioitava on VTS-
keskuksen toiminta

 otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen toimintaa

 varmistauduttava myös siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaa-
ren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alu-
eena.

Käsittely

09.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Esitän päätösehdotusta muutettavan kuulumaan seuraa-
vasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteessä 
1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hy-
väksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja raken-
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nettavalle tuulivoimalle kuitenkin niin, että Vuosaaren 1-vyöhyke muu-
tetaan 3-vyöhykkeeksi.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Risto Rautava:  Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhalli-
tukselle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -
vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunnitel-
tavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Päättäessään asiasta kaupunkisuunnittelulautakunta ko-
rostaa, että jatkosuunnittelussa on otettava huomioon meriturvallisuus, 
erityisesti huomioitava on VTS-keskuksen toiminta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että jat-
kosuunnittelussa on:
 - otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen toimintaa
 - varmistauduttava myös siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren 
kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alueena.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyö-
hykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunnitelta-
valle ja rakennettavalle tuulivoimalle kuitenkin niin, että Vuosaaren 1-
vyöhyke muutetaan 3-vyöhykkeeksi. 

EI-ehdotus:  Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyö-
hykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunnitelta-
valle ja rakennettavalle tuulivoimalle.

Jaa-äänet: 3
Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén
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Ei-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Hanna Lähteenmäki, Risto Rautava, Outi Silf-
verberg, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Risto Rautavan vastaehdo-
tus voitti jäsen Jape Lovénin vastaehdotuksen äänin 6 - 3. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus:  Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyö-
hykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunnitelta-
valle ja rakennettavalle tuulivoimalle.

Jaa-äänet: 4
Pekka Buttler, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Hanna Lähteen-
mäki, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Risto Rautavan vastaehdo-
tus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.  

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Päättäessään asiasta kaupunkisuunnittelulautakunta ko-
rostaa, että jatkosuunnittelussa on otettava huomioon meriturvallisuus, 
erityisesti huomioitava on VTS-keskuksen toiminta.

Jaa-äänet: 2
Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, 
Hanna Lähteenmäki, Risto Rautava, Heta Välimäki
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Jape Lovénin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 2.  

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että jatko-
suunnittelussa on:
 - otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen toimintaa 
 - varmistauduttava myös siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren 
kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alueena.

Jaa-äänet: 2
Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Hanna Lähteen-
mäki, Risto Rautava, Heta Välimäki

Tyhjä: 1
Pekka Buttler

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Risto Rautavan vastaehdo-
tus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 2 (1 tyhjä).

02.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37372

annukka.lindroos(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
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§ 129
Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5:n kanssa liit-
tyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12398 (Lauttasaari, tont-
ti31134/9)

HEL 2017-000621 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Hel-
singin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 
tontin nro 9 omistajan Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5:n kanssa liitteen 
1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja 
lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12398 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lauttasaaren Vattuniemessä on tontin 31134/9 omistajan aloitteesta vi-
reillä asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa nykyisen teolli-
suus- ja varastorakennusten tontin muuttamisen asumiseen.
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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 
tämä suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
kaupungille korvausta 426 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus nro 12398

Asemakaavan muutosehdotus koskee Lauttasaaren Vattuniemessä si-
jaitsevaa teollisuus- ja varastorakennusten tonttia 31134/9. 

Tontilta puretaan vuonna 1970 valmistunut 4 120 k-m²:n suuruinen 
teollisuusrakennus ja tontti muutetaan kuulumaan asuinkerrostalojen 
korttelialueeseen (AK). 

Asemakaavan muutoksessa tontille saadaan rakentaa 5-8 -kerroksinen 
asuntokerrostalo. Uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 2 900 k-m².

Asemakaavamuutos on liitteenä 2.

Maanomistus

Tontin omistaa Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee merkittä-
västi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Neu-
vottelujen tuloksena on laadittu liitteenä nro 3 oleva sopimusehdotus.

Sopimuksen mukaan tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
426 000 euron suuruisen korvauksen osallistumisena yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman.

Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa kahdessa erässä si-
ten, että ensimmäinen erä 213 000 euroa tulee maksaa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman tai vas-
taavanlaiselle rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamis-
päätös. Toinen erä 213 000 euroa maksetaan ensimmäisen erän mak-
suvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
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Korvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopi-
muksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) pro-
sentilla vuodessa.

Lopuksi

Sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön 
mukainen ja vastaa kiinteistölautakunnan esitystä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12398 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 43

HEL 2017-000621 T 10 01 00

Kiinteistökartta 49/670 493, Nahkahousuntie 5

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
korttelin nro 31134 tontin nro 9 omistajan Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 
5:n kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vä-
häisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
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(MA131-23)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
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§ 130
Tonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden 
suunnittelua varten (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

HEL 2017-000231 T 10 01 01 00

Esitys

A

Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupun-
gin 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 15520 opetustoimintaa 
palvelevat tontit (YO) nro 8 ja 14 kumppanuuskaavoitusta ja asunto-
hankkeiden suunnittelua varten 31.12.2020 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettava asuinrakennusoikeus tu-
lee toteuttaa sääntelemättömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotanto-
na.

Asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa omistu-
sasuntotuotantona. Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mu-
kaan erottaa omalle tontille.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta 
asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla vähintään 70 h-m².

2

Varauksensaaja, tontin nykyinen vuokralainen sekä kaupunki maano-
mistajana neuvottelevat varausaikana varauksen kohteena olevien 
tonttien myyntiä koskevasta esisopimuksesta, jonka hyväksymisestä 
päättää kaupungin toimivaltainen elin.

Mikäli kyseistä sopimusta ei saada tehtyä, on kaupungilla oikeus seu-
raamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella, että varausalueen asemakaavan muutos tulee 
voimaan, tontteihin nykyisellään kohdistuvat maanvuokrasopimukset 
päätetään ja tonteilla olevat rakennukset puretaan.
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Varauksensaaja on myös tietoinen tonttia 15520/8 rasittavista tontin 
15520/18 autopaikoista sekä viereisellä kiinteistöllä sijaitsevan uima-
hallin ilmanvaihdon mahdollisesti aiheuttamista ympäristöhäiriöistä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

Varauksensaaja vastaa hankkeen toteuttamisesta kokonaisvastuuperi-
aatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella 
kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä ra-
kennusten purku- ja muista toimenpiteistä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan muutos ei tu-
le voimaan tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi.

4

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaika-
na ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta 
syystä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksen-saaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
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5

Varauksensaaja on tietoinen, että varausalue sijaitsee keskeisellä pai-
kalla ja tulevalla rakennuksella on kaupunkirakenteessa merkittävä 
asema. Rakennusten arkkitehtuuri tulee sovittaa uutena kerrostumana 
Töölöntullin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurinen rinnakkais-
toimeksianto varausalueen toteuttamisesta.

Kaupunki määrittelee suunnittelua varten kaupunkitilaan ja ympäristöön 
liittymisen reunaehdot.

6

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

7

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 4 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

B

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään koh-
dassa A mainittuun varaukseen tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitteluvaraushakemus
2 Sijaintikartta
3 Asemakaava 10481
4 Toimintaohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
YIT Rakennus Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Markkinointi-instituutti Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Markkinointi-instituutin kannatusyhdistykselle on vuokrattu Töölöntullin 
alueelta Meilahden kaupunginosasta opetustoimintaa palvelevat tontit 
15520/8 ja 15520/14 pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla.

Tonteilla olevat, vuonna 1961 valmistuneet tilat eivät tue parhaalla 
mahdollisella tavalla koulutustoimintaa eivätkä vastaa enää koulutusti-
loille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi tiloissa on ollut merkittäviä sisäil-
maongelmia. Tästä syystä instituutti on etsinyt Helsingistä sen nykyi-
seen toimintaan paremmin soveltuvia uusia tiloja. Koska nykyiset tilat 
jäävät tarpeettomiksi, tulee instituutti myymään tonttien vuokraoikeuden 
rakennuksineen.

Kohteen myyntiä varten instituutti on selvittänyt kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta mahdollisuutta tonttien asemakaavan muuttamiseen asuinker-
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rostalokäyttöön. Tonttien mahdollisesta tulevasta asuinrakennusoikeu-
desta on järjestetty tarjouskilpailu ja korkeimman hinnan on tarjonnut 
YIT. Instituutin, YIT:n ja kaupungin on tarkoitus neuvotella varausaika-
na kolmikantasopimus rakennusten ja tonttien myynnistä.

Esittelijän perustelut

Hakemus

YIT Rakennus Oy pyytää 9.1.2017 päivätyssä hakemuksessaan suun-
nitteluvarausta tonteille 15520/8 ja 15520/14. Liitteenä 1 on hakemus ja 
liitteenä 2 sijaintikartta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varausalue sijoittuu asemakaavan nro 10481 alueelle. Kaava on tullut 
voimaan 24.4.1998. Asemakaavamerkintä on YO eli opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue. Liitteenä 3 on asemakaavakartta 
määräyksineen. 

Varausalue sijoittuu kiinteistöille tontille 15520/8, jonka pinta-ala on 
2 300 m², ja tontille 15520/14, jonka pinta-ala on 3 313 m².

Maanvuokrasopimukset

Markkinointi-instituutin kannatusyhdistykselle on vuokrattu mainitut ton-
tit maanvuokrasopimuksilla, joiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2065. 
Tonttien vuosivuokrat ovat yhteensä noin 143 000 euroa. Tontit omis-
taa Helsingin kaupunki. Vuokralaisen oli tarkoitus korjata rakennuksia 
nykyiseen käyttötarkoitukseen. Korjaaminen osoittautui kuitenkin talou-
dellisesti huonoksi vaihtoehdoksi, minkä jälkeen on selvitetty rakennus-
ten purkamista ja käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen.

Rakennukset

1960-luvulla Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle ja Myynti- ja Mainos-
koululle (nyk. Markkinointi-instituutti) suunniteltu rakennus ei enää vas-
taa nykymuotoisen koulutuksen tilatarpeisiin. Rakennuksen muuttami-
nen toiseen käyttötarkoitukseen vaatisi suuria korjaustoimenpiteitä eikä 
se rakennustyypiltään sovellu luontevasti muihin toimintoihin. Lisäksi ti-
loissa on ollut merkittäviä sisäilmaongelmia.

Suunniteltava hanke ja varausehdot

Tontit sijaitsevat varsin keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien 
varrella. Kaupunkisuunnitteluvirasto on ilmoittanut valmiutensa asema-
kaavoittaa tontit pääasiassa asuntorakentamiseen, mikä on myös ker-
rottu potentiaalisille ostajille. Tarjouskilpailun lähtökohtana on vastaa-
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vasti ollut mahdollisen tulevan asemakaavoituksen tavoitteena pidetty 
noin 10 000 k-m²:n rakennusoikeus, joka vastaa tonttitehokkuutta 1,8.

Neuvotteluissa kaupungin kanssa lähtökohtana on mahdollisen asunto-
rakentamisen toteutuksessa pidetty sitä, että asuinrakennusoikeudesta 
vähintään noin 40 % tulee toteuttaa omistusasuntotuotantona. 

Varauksensaajan tulee järjestää kustannuksellaan yhteistyössä kau-
punkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurinen rinnakkaistoimeksian-
to varausalueen toteuttamisesta. Arkkitehtuurisella rinnakkaistoimek-
siannolla tarkoitetaan kevennettyä arkkitehtuurikilpailua. Ensimmäises-
sä vaiheessa on mukana viisi suunnitteluryhmää, jotka laativat karkeat 
luonnokset tontin perusideasta. Näiden viiden suunnitteluryhmän kes-
kuudesta valitaan parhaiden ideoiden perusteella kolme ryhmää toi-
seen suunnitteluvaiheeseen. Jatkotyöstetyistä suunnitelmista valitaan 
asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman tekijä.

Instituutin, YIT:n ja kaupungin on tarkoitus neuvotella varausaikana kol-
mikantasopimus rakennusten ja tonttien myynnistä. Uudet tontit on tar-
koitus myydä, kun uusi kaava on vahvistunut.

Taka-Töölön ja Meilahden alueelle on viime vuosina toteutunut erittäin 
vähän uutta asuntotuotantoa, joten kohteella odotetaan olevan patoutu-
nutta kysyntää.

Lopuksi

Alue ei ole toimitila-alueena merkittävä, joten on perusteltua muuttaa 
tontit asumiseen sekä tulevaisuuden asuntotuotanto- että maanmyynti-
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yleisenä lähtökohtana on pidetty asuntotonttien varaamista yleisten 
tontinvarauskierrosten ja näitä täydentävien muiden yleisten tonttihaku-
jen perusteella. Perustellusta syystä kaupunki voi poiketa normaalista 
tontinvarausmenettelystä ja päättää tontin varaamisesta suoravarauk-
sena ilman kaikille avointa hakumenettelyä.

Nyt erillisenä esitettävä varaus on perustellusti tehtävissä erikseen ylei-
sestä hausta, sillä varauksen kohteena olevat tontit on vuokrattu pitkä-
aikaisilla maanvuokrasopimuksilla vuoteen 2065 saakka ja tonteilla ole-
vat rakennukset ovat vuokralaisten omistuksessa. Kaupunki ei voi il-
man vuokralaisen suostumusta päättää vuokrasopimuksia ja luovuttaa 
tontteja, joten tonttien kehittäminen ennen vuotta 2065 edellyttää asian 
valmistelua yhdessä vuokralaisen kanssa. 

Nykyinen vuokralainen on järjestänyt tonttien suunnitellusta tulevasta 
rakennusoikeudesta tarjouskilpailun ja korkeimman hinnan on tarjonnut 
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YIT. Kumppanuuskaavoituksen järjestämiseksi  varaus on perusteltua 
tehdä kilpailun voittaneen yhtiön nimiin.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi YIT Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) Helsingin kaupungin 
15. kaupunginosan (Meilahti) opetustoimintaa palvelevat tontit (YO) 
15520/8 ja 15520/14 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden 
suunnittelua varten 31.12.2020 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettava asuinrakennusoikeus tu-
lee toteuttaa sääntelemättömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotanto-
na.

Asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa omistu-
sasuntotuotantona. Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mu-
kaan erottaa omalle tontille.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta 
asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla vähintään 70 h-m².

2

Varauksensaaja, tontin nykyinen vuokralainen sekä kaupunki maano-
mistajana neuvottelevat varausaikana varauksen kohteena olevien 
tonttien myyntiä koskevasta esisopimuksesta, jonka hyväksymisestä 
päättää kaupungin toimivaltainen elin.

Mikäli kyseistä sopimusta ei saada tehtyä, on kaupungilla oikeus seu-
raamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella, että varausalueen asemakaavan muutos tulee 
voimaan, tontteihin nykyisellään kohdistuvat maanvuokrasopimukset 
päätetään ja tonteilla olevat rakennukset puretaan.

Varauksensaaja on myös tietoinen tonttia 15520/8 rasittavista tontin 
15520/18 autopaikoista sekä viereisellä kiinteistöllä sijaitsevan uima-
hallin ilmanvaihdon mahdollisesti aiheuttamista ympäristöhäiriöistä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
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ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

Varauksensaaja vastaa hankkeen toteuttamisesta kokonaisvastuuperi-
aatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella 
kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä ra-
kennusten purku- ja muista toimenpiteistä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan muutos ei tu-
le voimaan tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi.

4

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaika-
na ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta 
syystä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksen-saaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

5

Varauksensaaja on tietoinen, että varausalue sijaitsee keskeisellä pai-
kalla ja tulevalla rakennuksella on kaupunkirakenteessa merkittävä 
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asema. Rakennusten arkkitehtuuri tulee sovittaa uutena kerrostumana 
Töölöntullin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurinen rinnakkais-
toimeksianto varausalueen toteuttamisesta.

Kaupunki määrittelee suunnittelua varten kaupunkitilaan ja ympäristöön 
liittymisen reunaehdot.

6

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

7

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 4 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

(L2115-14, L2115-15)

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kohdassa A mainittuun va-
raukseen tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
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Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 131
Jätkäsaaressa sijaitsevan LPA-tontin varaaminen Jätkäsaaren pysä-
köinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle (Länsisatama/Jätkäsaari, tontti 
20831/1)

HEL 2016-014271 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
sassa (Länsisatama) sijaitsevan korttelin nro 20831 LPA-tontin nro 1 
Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle perustettavan yhtiön 
lukuun pysäköintilaitoksen ja päivittäistavarakaupan suunnittelua varten 
31.12.2018 saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Lidl Suomi Ky vastaa päivittäistavarakaupan hankkeen suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Jätkäsaaren pysäköinti Oy vastaa tontille osoitettujen 
asuntohankkeita palvelevien velvoitepysäköintipakkojen suunnittelusta 
ja toteutuksesta.   

Lidl Suomi Ky on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei päivittäistavara-
kauppahankkeen suunnittelu ja rakentaminen hidasta eikä vaaranna 
tontille Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta rakennettavien velvoi-
teautopaikkojen toteutusta eikä aiheuta näiden toteuttamiselle tai Jät-
käsaaren pysäköinti Oy:lle ylimääräisiä kustannuksia.  

Osapuolet ovat velvollisia kustannuksellaan keskenään sopimaan kai-
kista hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen edellyttämistä toimenpi-
teistä, kustannuksista sekä rasitteista ja yhteisjärjestelyistä. Kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään, mikäli osa-
puolet eivät pääse näistä sopimukseen tai päivittäistavarakauppahank-
keen toteuttaminen aiheuttaa muutoin haittaa tai viivästystä tontille si-
joitettavien velvoiteautopaikkojen toteuttamiselle.

2

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuupe-
riaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaava tai asemakaavan 
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muutos ei tule voimaan tai tontteja ei muutoin saada rakentamiskelpoi-
seksi varauksen saajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aika-
taulussa.

3

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua yh-
teistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien 
kanssa.

4

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaika-
na ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta 
syystä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

5

Varauksensaaja on tietoinen, että suuren päivittäistavarakaupan toteut-
taminen saattaa vaatia asemakaavamuutoksen tai poikkeusluvan.

6
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Varauksensaajan on noudatettava soveltuvin osin Länsisataman Jätkä-
saaren alueella noudatettavia lisäehtoja (liite 4).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Asemakaava 12331
3 Sijaintikartta
4 Jätkäsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 20.10.2016
5 Suunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lidl Suomi Ky Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Hakijat, Jätkäsaaren pysäköinti Oy ja Lidl Suomi Ky, pyytävät 
7.11.2016 päivätyssä hakemuksessa, että heille varattaisiin tontti Jät-
käsaaresta pysäköintitalon ja siihen sijoittuvan päivittäistavarakaupan 
suunnittelua varten. Hakemus on liitteenä 1.

Jätkäsaaren pysäköinti Oy on kaupungin perustama ja hallinnoima alu-
eellinen pysäköintiyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Jätkäsaaren alu-
een useita kortteleita palvelevat yhteispysäköintilaitokset.

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12331, joka on tullut 
voimaan 22.1.2016. Ote asemakaavakartasta on esityksen liitteenä 2.

Hakemuksen kohteena oleva tontti 20831/1 on autopaikkojen korttelia-
luetta, jolle saa sijoittaa pysäköintitalon. Asemakaavan mukaan ensim-
mäiseen kerrokseen on toteutettava vähintään 430 k-m² liiketilaa. Ton-
tin pinta-ala on 2212 m².

Sijaintikartta on esityksen liitteenä 3 ja suunnitelma liitteessä 5.

Perustelut

Asemakaavassa on velvoitettu rakentamaan liiketilaa pysäköintitalon 
ensimmäiseen kerrokseen. Jätkäsaaren pysäköinti Oy tarvitsee kump-
paneita, jotta liiketilojen toteuttaminen ei rasittaisi pysäköintilaitoksen ja 
näin autopaikkojen toteutuskustannuksia. Kumppanin ja toteuttajan ot-
taminen liiketilojen suunnitteluun jo tässä vaiheessa alentaa myös py-
säköintiyhtiön liiketilojen markkinointiin liittyviä riskejä ja mahdollistaa 
liiketilojen käyttäjälähtöisen suunnittelun. Jätkäsaaressa toimii jo en-
nestään K-ketjun päivittäistavarakauppa ja S-ketjun kauppa on suunnit-
teilla. Kilpailutilanteen kannalta on näin perusteltua mahdollistaa Lidl:n 
ryhtyminen pysäköintiyhtiön kumppaniksi hankkeeseen. 

Tontti tullaan liiketilojen osalta luovuttamaan vuokraamalla käypään 
hintaan ja velvoitepysäköinnin osalta vuokraamalla noudattaen nor-
maalia velvoitepysäköintitonttien hinnoittelua.

Varausehtoihin esitetään sisällytettäväksi ehdot, jotka turvaavat tontille 
toteutettavien velvoitepysäköintipaikkojen toteuttamisen ajallaan siten, 
ettei näiden toteuttaminen viivästy liiketilojen toteuttamisen viivästymi-
sen johdosta tai siitä syystä, etteivät osapuolet pääse keskenään sopi-
mukseen suunnittelun ja toteutuksen vaatimista toimenpiteistä ja kus-
tannusten jakamisesta. Liiketilat tulee varausehtojen mukaan suunnitel-
la ja toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia vel-
voiteautopaikoille. Lisäksi voitaneen noudattaa ehdotuksesta ilmeneviä 
tavanomaisia varausehtoja sekä Jätkäsaaren alueen lisäehtoja.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Ehdotus on pe-
rusteltu, jotta pysäköintilaitos asemakaavan edellyttämine liiketiloineen 
päästään suunnittelemaan ja rakentamaan ajallaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakemus
2 Asemakaava 12331
3 Sijaintikartta
4 Jätkäsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 20.10.2016
5 Suunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lidl Suomi Ky Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 132
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
4 ja 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 31.1.2017
kiinteistölautakunta 26.1.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 30. ja 31.1. ja 2.2.2017

  

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

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 133
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuu-
distusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

HEL 2016-012888 T 03 00 00

STM075:00/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraa-
van lausunnon alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen 
esitysluonnoksesta:

Yleinen arviointi

Hallituksen esitysluonnos alkoholilain kokonaisuudistukseksi on sinän-
sä hyvä ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsäädäntö on pirstaleinen ja 
pilkkoutunut useisiin asetuksiin. Luonnoksen mukaan alkoholilain uu-
distamisen pääperiaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentämi-
nen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin päinvastaisesti eli al-
koholihaittoja lisäävästi.

Alkoholilain uudistuksella pyritään löytämään tasapaino alkoholin ai-
heuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen sekä elinkei-
noelämän ja työllisyyden edistämisen välillä. Lain tarkoituksena on 
edelleen alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle 
aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. 

Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä 
kasvaa suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen. Esitysluonnokseen 
tehdyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion perusteella koko-
naiskulutus lisääntyisi kuusi prosenttia. Alkoholin hinta ja saatavuus 
ovat merkittäviä kulutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alkoholihaitat 
eivät kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, sillä tutki-
musten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista 
väestön kokemista alkoholihaitoista. 

Terveys ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä turvallisuus on kunnan ja eri-
tyisesti sosiaali- ja terveystoimen perustehtäviä. Terveydenhuoltolaissa 
kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaali-
huoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettä korjaavista pal-
veluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Sosiaalihuol-
tolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista 
turvallisuutta.  Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuli voimaan 
1.12.2015 ja korvasi raittiuslain. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan 
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lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja vastuu siitä on 
jatkossakin kunnilla.

Helsingissä vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä jakautuu kahdelle viras-
tolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiainkeskukselle. Sosiaali- 
ja terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja 
nuorisoasiainkeskus toimii nuorten ehkäisevän päihdetyön vastuutaho-
na. Sosiaali- ja terveysvirastolle kuuluu toiminta asiantuntijavirastona 
päihde- ja mielenterveysasioissa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa 
hoidetaan ja kuntoutetaan päihdeongelmasta kärsiviä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan runsaasti päihdeasiakkaita. 
Kertyneen tutkimustiedon sekä kokemustiedon perusteella kaupungin-
hallitus  toteaa, että terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulman tulisi 
näkyä lainsäädännön uudistuksessa vahvemmin.

Kustannustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD:n tuoreen raportin mu-
kaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekä saatavuuden ja mai-
nonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneu-
vonta on laajamittaisesti käytettynä kustannusvaikuttavaa toimintaa ter-
veydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lyhytneuvonta on osa 
kuntalaisille annettavia palveluja.

Helsingissä alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla erilaisten 
anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen moninaisuudesta joh-
tuen. 

Vaikutusten arviointi

Turvallisuusvaikutukset

Mikäli alkoholinkäytön kokonaiskulutus lisääntyy, on mahdollista, että 
häiriökäyttäytyminen, turvattomuus ja rikosten määrä lisääntyvät sekä 
julkisilla (yleiset alueet ja liikenne) että yksityisillä paikoilla (asunnot ja 
elinkeinot). Alkoholi on usein osallisena myös tapaturmissa.    

Alkoholinkäytön ja päihdehuollon kustannukset

Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien ai-
heuttaja. Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu, että alkoholin riski-
käyttäjiä on Suomessa noin 500 000.  

Alkoholinkäyttöön liittyy monia haittoja ja terveysriskejä. Säännöllinen 
alkoholinkäyttö suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkäyttö on lii-
tetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasyöpäriskin 
suurenemiseen. Se myös suurentaa merkittävästi muun muassa mak-
sakirroosin, kroonisen haimatulehduksen ja verenpainetaudin riskiä se-
kä psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden riskiä. Raskaude-
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naikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Alkoholinkäyttöön 
liittyy myös runsaasti tapaturmia ja väkivaltaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollisen vuosikirjan 
(2015) mukaan alkoholin käyttö aiheutti arviolta noin 1,3 - 1,4 miljardin 
euron välittömät haittakustannukset vuonna 2013. Lisäksi alkoholista 
koituu suomalaiselle yhteiskunnalle yli 930 miljoonan euron välilliset 
kustannukset vuosittain.

Helsingin päihdehuollossa alkoholi on yleisin päihde. Helsingissä oli 
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti päihdehuollon asiakkaita suhteelli-
sesti enemmän kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suu-
rimmassa kunnassa keskimäärin.

Päihdehuollon palvelut ovat siirtyneet laitospalveluista avohuollon 
suuntaan myös Helsingissä. Silti vuonna 2015 päihdehuollon avohuol-
lon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensä olivat Hel-
singissä 49 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta 
täyttänyttä kunnan asukasta kohti olivat Helsingissä 93 euroa eli kol-
manneksen enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin päihdehuollon kustannukset ovat lähes puolet Suomen kuu-
den suurimman kunnan päihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimer-
kiksi vuonna 2015 päihdehuollon avopalvelujen kokonaiskustannukset 
olivat kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus 
oli 14,6 miljoonaa euroa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventaminen. Alkoholi ja tupakka yhdessä selittävät tutkimusten mukaan 
noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten 
ja kokemusten perustella on ilmeistä, että kokonaiskulutuksen lisäänty-
minen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yh-
teiskunnallisten haittojen lisääntymiseen. 

Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydelli-
sen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan ka-
ventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa koroste-
taan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan 
rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa ja toisaalta yksilön mah-
dollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännös-
sä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen 
suuntaan.

Helsingissä haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja 
siihen liittyvät haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 179 (226)
Kaupunginhallitus

Stj/1
06.02.2017

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

korkeat kustannukset. Alkoholihaitat painottuvat erityisesti haavoittu-
vassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti myös sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella. Lakiuudis-
tuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiper-
heisiin.  

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan läheisten alkoholin-
käyttö aiheutti ongelmia 12 prosentille peruskoulun 8. - 9. luokkien op-
pilaista ja 13 prosentille lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista. Kouluter-
veyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa tosi humalan ker-
toi juovansa 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion 
1. ja 2. luokan opiskelijoista samoin kertoi tekevänsä 22 prosenttia. 
Alaikäisten nuorten alkoholinkulutuksen suunta on ollut laskeva 2000-
luvulla. Kehityksen suunta saattaa esitetyn uudistuksen vuoksi kääntyä 
alkoholin saatavuuden lisääntymisen ja tarjolla olevien juomien väke-
vöitymisen myötä.          

Myös ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavuuden 
lisääntymisellä olisi haitallisia vaikutuksia. Eläkeikäisten alkoholinkäyttö 
on lisääntynyt. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alkoholinkäy-
tön riskitasot ovat ikääntyneillä matalammat kuin työikäisillä. Elimistön 
kyky sietää alkoholia heikkenee ikääntymisen ja sairauksien sekä lää-
kehoitojen myötä. Ikääntyneillä eri sairaudet ja lääkitykset voivat voi-
mistaa alkoholin vaikutuksia ja lisätä esimerkiksi kaatumis- ja tapatur-
mariskiä.

Elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi

Elinkeino- ja yritystoimintaan uudistus vaikuttaisi myönteisesti. Uudistus 
lisäisi kilpailua ja laajentaisi kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Uudis-
tuksen yhtenä tavoitteena on paikoin vanhentuneen sääntelytaakan vä-
hentäminen ja toimivan kilpailun edellytysten turvaaminen. Mikäli alko-
holin matkustajatuonti uudistuksen myötä vähenisi, se vahvistaisi mer-
kittävästi kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa sekä lisäisi valtion verotulo-
ja.        

Alkoholijuomien vähittäismyynnissä kaupat, kioskit, huoltamot, ravinto-
lat, viinitilat ja pienpanimot voisivat jatkossa hieman paremmin kilpailla 
asiakkaista monopoliyhtiön kanssa. Tämä lisäisi kuluttajien valinnanva-
pautta ja vaikuttaisi laskevasti mietojen alkoholituotteiden hintaan.  

Vähittäismyynnin valinnanvapauden lisäämisestä aiheutuva myyntivo-
lyymien kasvu saattaisi näkyä anniskelumyynnin supistumisena ja siten 
ravintola-alan tuotannossa ja työllisyydessä. Tästä syystä olisi välttä-
mätöntä huolehtia ravintola-alan yritysten kilpailukyvystä ja toimintae-
dellytyksistä sekä helpottaa niiden toimintaa sääntelyä edelleen purka-
malla. 
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Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat myös tapahtuma-alan yritysten toi-
mintaan myönteisesti. Tapahtumien anniskelualueiden määrittelyyn liit-
tyvä sääntely lievenisi, mikä helpottaisi tapahtuma-alueiden suunnitte-
lua ja lisäisi kävijöiden viihtyvyyttä.

Lainsäädännön uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia tapahtumissa 
toimiville ravintolayrittäjille. Ravintola saisi jatkossa anniskella catering-
luvalla myös tapahtumissa ja festivaaleilla pelkällä ilmoituksella. Cate-
ring-yrittäjä voisi ilmoituksella hakea väliaikaista anniskelulupaa esi-
merkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei ole normaalisti määritelty anniske-
lualueiksi. Määräaikaisten anniskelulupien poistuessa yrityksiin kohdis-
tuvan sääntelyn määrä vähenisi huomattavasti, ja yksityis- ja yleisötilai-
suuksien järjestäminen erilaisissa tiloissa helpottuisi.

Ehdotuksen mahdollistama usean anniskeluluvan haltijan toimiminen 
samalla anniskelualueella lisäisi viihtyvyyttä ja helpottaisi ravintola-alan 
yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä yrittäjien tarvetta valvoa 
myyntirajan ylittymisiä. Uudistus mahdollistaisi anniskeluluvan haltijan 
lisäksi ruokaa tarjoilevien muiden liikkeenharjoittajien toiminnan annis-
kelupaikassa, mikä monipuolistaisi ja elävöittäisi anniskelupaikkojen 
tarjontaa.

Esityksessä 16 vuotta täyttäneet saisivat anniskella alkoholia vastaa-
van hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön valvonnassa. Vas-
taavalla hoitajalla ei olisi erityisiä pätevyysvaatimuksia. Nämä uudistuk-
set edistävät nuorten työllistämismahdollisuuksia huomattavasti. Ta-
pahtumien suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä, ja 
anniskeluun liittyvän sääntelyn uudistus helpottaisi alle 18-vuotiaiden 
nuorten työllistymistä etenkin kesäisin, jolloin suurin osa tapahtumista 
Suomessa järjestetään.

Pykäläkohtaiset huomiot

16 § Alkoholijuomien tukkumyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset

Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) huolehtii verottomien alkoholivarastojen elintarvikelain 
mukaisesta valvonnasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvon-
ta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarviketurvalli-
suusviraston (Evira) ohjeistuksen mukaan tällaisten vähäriskisten elin-
tarvikkeiden  varastoinnin valvontatarve on hyvin vähäistä eikä alkoholi-
varaston verottomuus tai verollisuus vaikuta elintarvikelain mukaiseen 
valvontatarpeeseen. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että verolli-
sia ja verottomia varastoja valvoisi jatkossa sama viranomainen, esi-
merkiksi Valvira.

17 § Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset
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Uudistus toisi entistä väkevämmät alkoholijuomat laajempaan kauppo-
jen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin nykyiseen Alkon myyn-
tiin verrattuna. Toinen muutos liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyi-
sin kaupoissa saa myydä käymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen 
mukaan jatkossa sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki 
enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä 
saisi myydä esimerkiksi A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä, sekä 
long drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta nii-
den valmistustavasta.

Muutoksessa noin 5 500:aan kauppaan, kioskiin ja huoltamolle siirtyisi 
350 Alkosta nykyistä väkevämpiä alkoholijuomia. Kauppoihin siirtyvien 
alkoholijuomien hintojen alenemista on jo esitetty mm. erikoistarjous-
myynnissä. Muutos olisi vastuullisen alkoholinkäytön politikan linjaus-
ten vastaista.

Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumisen myötä kauppoihin, kios-
keihin ja huoltamoihin voisi tulla myytäväksi myös uudenlaisia alkoholi 
sekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingis-
sä on tiheä kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa 
tehtyjen ikärajavalvontaa testanneiden ostokoeselvitysten perusteella 
Alkot noudattavat ikärajavalvontaa tehokkaammin verrattuna muihin 
myyntipaikkoihin. Kaupunginhallitus arvioi, että myönteinen trendi nuor-
ten alkoholinkulutuksen vähentymisessä kääntyisi kielteiseksi.

Huolestuttavaa on, että vahvemman alkoholin helpomman saatavuu-
den vuoksi osa työikäisistä riskikuluttajista saattaa siirtyä ongelmakäy-
tön puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa koskettamaan ns. ta-
vallisia alkoholinkäyttäjiä.

Haitat koskettavat alkoholin käyttäjien lisäksi myös heidän läheisiään ja 
perheitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien alkoholin-
käyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Vanhempien runsaan alkoholinkäytön tiedetään olevan 
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissä koe-
tut päihdehaitat ovat myös yksi riskitekijä haittojen kasautumiselle ja 
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat näkyvät 
jo nyt selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissä.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan uudelleen 
sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista. A-oluen, vahvempien siide-
rien, long drink -juomien ja ns. limuviinojen myyntipaikkojen määrää tu-
lee rajoittaa. Lakiuudistuksen vaikutukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja 
lapsiperheisiin tulee arvioida tarkasti.

20 § Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksesta
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Lakiluonnoksen mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti-  ja anniskelu-
luvan lupaviranomaisena toimisi nykyiseen tapaan aluehallintovirasto. 

Perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä kuntalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Lupaviranomai-
sen on pyydettävä lausunto anniskelulupahakemuksen toimipaikan si-
jaintikunnalta ja poliisilta sekä ilmoitettava saman kiinteistön sekä vie-
reisen ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle ha-
kemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, jos 
hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin 
esiintynyt järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alkoholi-
juomien myyntiin liittyvien haittojen vähentämiseen ja mm. alkoholijuo-
mien anniskelu ulkotiloissa edellyttäisi poikkeuksetta lähiympäristön 
kuulemista. Laaja kuuleminen mahdollistaa mm. terassien aukioloaikoi-
hin lisää harkintaa.      

Kaupunginhallitus kannattaa kuntalaisten kuulemis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksien lisäämistä omaa lähiympäristöään koskevissa asioissa. 
Kunnalta pyydettävä lausunto lisää kunnan vaikutusmahdollisuuksia. 

40 §  Alkoholijuomien vähittäismyyntipakkaukset ja anniskeluannokset

Pykälän 2 momentissa on epätarkkuus lainkohdan perustelujen kans-
sa: Säädöstekstiin on kirjattu muoto "Alkoholijuomaa saa myydä vain 
avatuissa pakkauksissa JA annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan".  
Perustelujen mukaan saa "myydä anniskelussa ainoastaan avatuissa 
pakkauksissa TAI annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan". Pykälässä 
on tarkoitettu perustelujen mukaisesti anniskelun määrää koskevasta 
rajoituksesta luopumista ja mahdollisuutta valita pulloista ja muista pak-
kauksista, joiden enimmäiskoolla ei olisi rajoituksia. Säädöstekstiin teh-
täneen perusteluista ilmenevä sanamuotokorjaus. Enimmäiskoosta luo-
puminen lisännee alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja ja korostunee 
erityisesti anniskelupaikkojen sulkeutumisajankohdan läheisyydessä, 
jolloin asiakkaat voivat ostaa useita annoksia ennen sulkeutumisaikaa.       

43 § Jatkoaikailmoitus

Alkoholijuomien anniskeluun suunnitellaan lupamenettelyn keventämis-
tä. Muutos olisi anniskeluaikojen jatkoaikojen muuttuminen luvanvarai-
sista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyessä ja 
aukioloaikojen myöhentyessä saattavat myös väkivallanteot, järjestys-
häiriöt sekä meluhaitat lisääntyä. 

Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan anniskeluravintolat tai niiden 
keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Lisäksi noin 
puolet vastaajista koki häiritsevänä kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmi-
set ja noin kolmasosaa häiritsi julkinen alkoholinkäyttö.
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Nuoret kokevat nuorisoasiainkeskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten 
alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat pelottaviksi joillakin alueilla Helsin-
gissä.

Kaupunginhallitus ehdottaa lupamenettelyn keventämisen tarkastelua 
uudelleen terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmasta.  

Luonnoksen mukaan aluehallintovirasto toimittaisi jatkoaikailmoituksen 
terveydensuojelulain 15 §:n mukaista käsittelyä varten kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle. Luonnoksesta saa sen käsityksen, että kun-
nan terveydensuojeluviranomaiselle toimitettaisiin jatkoaikailmoitus ei-
kä terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta, jota 15 §:n mu-
kainen käsittely edellyttää. Lakiluonnosta tulee tarkentaa tältä osin.         

Kaupunginhallitus toteaa, että jatkoaikailmoituksen käsittely siirtää me-
luhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkäisemistä koskevaa toi-
mintaa merkittävässä määrin aluehallintovirastoilta kuntien terveyden-
suojeluviranomaisille. Tällä ei saavuteta yleisperusteluissa mainittua vi-
ranomaistyön vähentymistä. Erityisesti suurissa kaupungeissa jatkoai-
kailmoitusten määrä voi olla huomattava ja vaarana on ilmoitusten kä-
sittelyn ruuhkautuminen.    

Jatkoaikailmoitusmenettelyssä ilmoitus tulee toimittaa lupaviranomai-
selle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa ja lupa-
viranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluviranomaisel-
le. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee teh-
dä ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. 
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaisi terveydensuojeluviran-
omaiselle aikatauluongelmia ja toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi 
voivat olla mahdottomia toteuttaa.         

Lakiluonnoksessa olevien perustelujen mukaan anniskelun jatkaminen 
voidaan kieltää, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa eikä haittaa 
voida ehkäistä luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteillä. Kuitenkin käy-
tännössä luvanhaltija voi lähes poikkeuksetta halutessaan poistaa ter-
veyshaitan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi alentamalla musiikin 
melutasoa. Tältä osin perusteluja tulee tarkistaa.    

49 § Markkinoinnin sääntely

Alkoholijuomien mainonnasta säädetään nykyisen alkoholilain 33 
§:ssä. Uudistus vastaa nykyisen vuoden 2015 vuoden alussa voimaan 
tulleen lain sisältöä, mutta mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun 
myynninedistämisen käsite muutettaisiin markkinoinniksi. Ulkomainos-
välineiden vuokrausta koskevissa sopimuksissa lainsäädännön vaati-
mukset on luonnollisesti otettava huomioon.      
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Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Korvataan kappaleet (25) ja (26) seuraavalla tekstillä:

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat myös tapahtuma-alan yritysten toi-
mintaan myönteisesti. Tapahtumien anniskelualueiden määrittelyyn liit-
tyvä sääntely lievenisi, mikä helpottaisi tapahtuma-alueiden suunnitte-
lua ja lisäisi kävijöiden viihtyvyyttä.

Lainsäädännön uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia tapahtumissa 
toimiville ravintolayrittäjille. Ravintola saisi jatkossa anniskella catering-
luvalla myös tapahtumissa ja festivaaleilla pelkällä ilmoituksella. Cate-
ring-yrittäjä voisi ilmoituksella hakea väliaikaista anniskelulupaa esi-
merkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei ole normaalisti määritelty anniske-
lualueiksi. Määräaikaisten anniskelulupien poistuessa yrityksiin kohdis-
tuvan sääntelyn määrä vähenisi huomattavasti, ja yksityis- ja yleisötilai-
suuksien järjestäminen erilaisissa tiloissa helpottuisi.

Ehdotuksen mahdollistama usean anniskeluluvan haltijan toimiminen 
samalla anniskelualueella lisäisi viihtyvyyttä ja helpottaisi ravintola-alan 
yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä yrittäjien tarvetta valvoa 
myyntirajan ylittymisiä. Uudistus mahdollistaisi anniskeluluvan haltijan 
lisäksi ruokaa tarjoilevien muiden liikkeenharjoittajien toiminnan annis-
kelupaikassa, mikä monipuolistaisi ja elävöittäisi anniskelupaikkojen 
tarjontaa.

Esityksessä 16 vuotta täyttäneet saisivat anniskella alkoholia vastaa-
van hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön valvonnassa. Vas-
taavalla hoitajalla ei olisi erityisiä pätevyysvaatimuksia. Nämä uudistuk-
set edistävät nuorten työllistämismahdollisuuksia huomattavasti. Ta-
pahtumien suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä, ja 
anniskeluun liittyvän sääntelyn uudistus helpottaisi alle 18-vuotiaiden 
nuorten työllistymistä etenkin kesäisin, jolloin suurin osa tapahtumista 
Suomessa järjestetään.

Kannattaja: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Poistetaan pykäläkohtaisista huomioista kohta "17 § Alkoholijuomien 
vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset" sekä kappaleet 
(28), (29), (30), (31), (32) ja (33)
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Kannattaja: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Poistetaan pykäläkohtaisista huomioista "18 § Alkoholijuomien anniske-
lulupa ja sen myöntämisen edellytykset ja 86 §:n siirtymäsäännös" ja 
siihen liittyvät kappaleet  (34) - (38).

Kannattaja: Lasse Männistö

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin 25 ja 26 kohdistuvan vastaeh-
dotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silvia Modig, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse 
Männistö, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Hannu 
Tuominen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen äänin 4 - 
11.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin 28 - 33 kohdistuvan vastaeh-
dotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Antti Koskela, Silvia Modig, Pilvi Tors-
ti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
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3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin 34 - 38 kohdistuvan vastaeh-
dotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silvia Modig, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse 
Männistö, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Hannu 
Tuominen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen äänin 4 - 
11.

Kaupunginhallitus hyväksyi Laura Rissasen kappaleisiin 25 ja 26 sekä 
34 - 38 kohdistuvien vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö, Alkoholilain kokonaisuu-
distus

2 HE-luonnos Alkoholilain kokonaisuudistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seu-
raavan lausunnon alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituk-
sen esitysluonnoksesta:
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Yleinen arviointi

Hallituksen esitysluonnos alkoholilain kokonaisuudistukseksi on sinän-
sä hyvä ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsäädäntö on pirstaleinen ja 
pilkkoutunut useisiin asetuksiin. Luonnoksen mukaan alkoholilain uu-
distamisen pääperiaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentämi-
nen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin päinvastaisesti eli al-
koholihaittoja lisäävästi.

Alkoholilain uudistuksella pyritään löytämään tasapaino alkoholin ai-
heuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen sekä elinkei-
noelämän ja työllisyyden edistämisen välillä. Lain tarkoituksena on 
edelleen alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle 
aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. 

Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä 
kasvaa suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen. Esitysluonnokseen 
tehdyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion perusteella koko-
naiskulutus lisääntyisi kuusi prosenttia. Alkoholin hinta ja saatavuus 
ovat merkittäviä kulutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alkoholihaitat 
eivät kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, sillä tutki-
musten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista 
väestön kokemista alkoholihaitoista. 

Terveys ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä turvallisuus on kunnan ja eri-
tyisesti sosiaali- ja terveystoimen perustehtäviä. Terveydenhuoltolaissa 
kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaali-
huoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettä korjaavista pal-
veluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Sosiaalihuol-
tolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista 
turvallisuutta.  Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuli voimaan 
1.12.2015 ja korvasi raittiuslain. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan 
lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja vastuu siitä on 
jatkossakin kunnilla.

Helsingissä vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä jakautuu kahdelle viras-
tolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiainkeskukselle. Sosiaali- 
ja terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja 
nuorisoasiainkeskus toimii nuorten ehkäisevän päihdetyön vastuutaho-
na. Sosiaali- ja terveysvirastolle kuuluu toiminta asiantuntijavirastona 
päihde- ja mielenterveysasioissa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa 
hoidetaan ja kuntoutetaan päihdeongelmasta kärsiviä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan runsaasti päihdeasiakkaita. 
Kertyneen tutkimustiedon sekä kokemustiedon perusteella kaupungin-
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hallitus  toteaa, että terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulman tulisi 
näkyä lainsäädännön uudistuksessa vahvemmin.

Kustannustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD:n tuoreen raportin mu-
kaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekä saatavuuden ja mai-
nonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneu-
vonta on laajamittaisesti käytettynä kustannusvaikuttavaa toimintaa ter-
veydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lyhytneuvonta on osa 
kuntalaisille annettavia palveluja.

Helsingissä alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla erilaisten 
anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen moninaisuudesta joh-
tuen. 

Vaikutusten arviointi

Turvallisuusvaikutukset

Mikäli alkoholinkäytön kokonaiskulutus lisääntyy, on mahdollista, että 
häiriökäyttäytyminen, turvattomuus ja rikosten määrä lisääntyvät sekä 
julkisilla (yleiset alueet ja liikenne) että yksityisillä paikoilla (asunnot ja 
elinkeinot). Alkoholi on usein osallisena myös tapaturmissa.    

Alkoholinkäytön ja päihdehuollon kustannukset

Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien ai-
heuttaja. Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu, että alkoholin riski-
käyttäjiä on Suomessa noin 500 000.  

Alkoholinkäyttöön liittyy monia haittoja ja terveysriskejä. Säännöllinen 
alkoholinkäyttö suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkäyttö on lii-
tetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasyöpäriskin 
suurenemiseen. Se myös suurentaa merkittävästi muun muassa mak-
sakirroosin, kroonisen haimatulehduksen ja verenpainetaudin riskiä se-
kä psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden riskiä. Raskaude-
naikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Alkoholinkäyttöön 
liittyy myös runsaasti tapaturmia ja väkivaltaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollisen vuosikirjan 
(2015) mukaan alkoholin käyttö aiheutti arviolta noin 1,3 - 1,4 miljardin 
euron välittömät haittakustannukset vuonna 2013. Lisäksi alkoholista 
koituu suomalaiselle yhteiskunnalle yli 930 miljoonan euron välilliset 
kustannukset vuosittain.

Helsingin päihdehuollossa alkoholi on yleisin päihde. Helsingissä oli 
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti päihdehuollon asiakkaita suhteelli-
sesti enemmän kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suu-
rimmassa kunnassa keskimäärin.
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Päihdehuollon palvelut ovat siirtyneet laitospalveluista avohuollon 
suuntaan myös Helsingissä. Silti vuonna 2015 päihdehuollon avohuol-
lon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensä olivat Hel-
singissä 49 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta 
täyttänyttä kunnan asukasta kohti olivat Helsingissä 93 euroa eli kol-
manneksen enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin päihdehuollon kustannukset ovat lähes puolet Suomen kuu-
den suurimman kunnan päihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimer-
kiksi vuonna 2015 päihdehuollon avopalvelujen kokonaiskustannukset 
olivat kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus 
oli 14,6 miljoonaa euroa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventaminen. Alkoholi ja tupakka yhdessä selittävät tutkimusten mukaan 
noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten 
ja kokemusten perustella on ilmeistä, että kokonaiskulutuksen lisäänty-
minen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yh-
teiskunnallisten haittojen lisääntymiseen. 

Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydelli-
sen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan ka-
ventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa koroste-
taan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan 
rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa ja toisaalta yksilön mah-
dollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännös-
sä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen 
suuntaan.

Helsingissä haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja 
siihen liittyvät haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon 
korkeat kustannukset. Alkoholihaitat painottuvat erityisesti haavoittu-
vassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti myös sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella. Lakiuudis-
tuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiper-
heisiin.  

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan läheisten alkoholin-
käyttö aiheutti ongelmia 12 prosentille peruskoulun 8. - 9. luokkien op-
pilaista ja 13 prosentille lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista. Kouluter-
veyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa tosi humalan ker-
toi juovansa 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion 
1. ja 2. luokan opiskelijoista samoin kertoi tekevänsä 22 prosenttia. 
Alaikäisten nuorten alkoholinkulutuksen suunta on ollut laskeva 2000-
luvulla. Kehityksen suunta saattaa esitetyn uudistuksen vuoksi kääntyä 
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alkoholin saatavuuden lisääntymisen ja tarjolla olevien juomien väke-
vöitymisen myötä.          

Myös ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavuuden 
lisääntymisellä olisi haitallisia vaikutuksia. Eläkeikäisten alkoholinkäyttö 
on lisääntynyt. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alkoholinkäy-
tön riskitasot ovat ikääntyneillä matalammat kuin työikäisillä. Elimistön 
kyky sietää alkoholia heikkenee ikääntymisen ja sairauksien sekä lää-
kehoitojen myötä. Ikääntyneillä eri sairaudet ja lääkitykset voivat voi-
mistaa alkoholin vaikutuksia ja lisätä esimerkiksi kaatumis- ja tapatur-
mariskiä.

Elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi

Elinkeino- ja yritystoimintaan uudistus vaikuttaisi myönteisesti. Uudistus 
lisäisi kilpailua ja laajentaisi kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Uudis-
tuksen yhtenä tavoitteena on paikoin vanhentuneen sääntelytaakan vä-
hentäminen ja toimivan kilpailun edellytysten turvaaminen. Mikäli alko-
holin matkustajatuonti uudistuksen myötä vähenisi, se vahvistaisi mer-
kittävästi kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa sekä lisäisi valtion verotulo-
ja.        

Alkoholijuomien vähittäismyynnissä kaupat, kioskit, huoltamot, ravinto-
lat, viinitilat ja pienpanimot voisivat jatkossa hieman paremmin kilpailla 
asiakkaista monopoliyhtiön kanssa. Tämä lisäisi kuluttajien valinnanva-
pautta ja vaikuttaisi laskevasti mietojen alkoholituotteiden hintaan.  

Vähittäismyynnin valinnanvapauden lisäämisestä aiheutuva myyntivo-
lyymien kasvu saattaisi näkyä anniskelumyynnin supistumisena ja siten 
ravintola-alan tuotannossa ja työllisyydessä. Tästä syystä olisi välttä-
mätöntä huolehtia ravintola-alan yritysten kilpailukyvystä ja toimintae-
dellytyksistä sekä helpottaa niiden toimintaa sääntelyä edelleen purka-
malla. 

Uudistus vaikuttaisi myös tapahtuma-alan yritysten toimintaan myöntei-
sesti. Tapahtumien suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkit-
täviä. Sääntelyn uudistaminen helpottaisi etenkin nuorten työllistymistä 
kesäisin, jolloin suurin osa tapahtumista järjestetään. 

Tapahtumissa toimivat ravintolayrittäjät saisivat jatkossa anniskella ca-
tering-luvalla myös tapahtumissa ja festivaaleilla pelkällä ilmoituksella. 
Catering-yrittäjä voisi ilmoituksella saada väliaikaisen anniskeluluvan 
esimerkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei normaalisti ole määritelty an-
niskelualueeksi. Usean anniskeluluvan haltijan toimiminen samalla an-
niskelualueella helpottaisi ravintola-alan yritysten toimintaedellytyksiä 
vähentämällä yrittäjien tarvetta valvoa myyntirajan ylittymisiä. 
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Pykäläkohtaiset huomiot

16 § Alkoholijuomien tukkumyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset

Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) huolehtii verottomien alkoholivarastojen elintarvikelain 
mukaisesta valvonnasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvon-
ta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.  Elintarviketurvalli-
suusviraston (Evira) ohjeistuksen mukaan tällaisten vähäriskisten elin-
tarvikkeiden  varastoinnin valvontatarve on hyvin vähäistä eikä alkoholi-
varaston verottomuus tai verollisuus vaikuta elintarvikelain mukaiseen 
valvontatarpeeseen. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että verolli-
sia ja verottomia varastoja valvoisi jatkossa sama viranomainen, esi-
merkiksi Valvira.    

17 § Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset

Uudistus toisi entistä väkevämmät alkoholijuomat laajempaan kauppo-
jen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin nykyiseen Alkon myyn-
tiin verrattuna. Toinen muutos liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyi-
sin kaupoissa saa myydä käymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen 
mukaan jatkossa sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki 
enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä 
saisi myydä esimerkiksi A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä, sekä 
long drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta nii-
den valmistustavasta. 

Muutoksessa noin 5 500:aan kauppaan, kioskiin ja huoltamolle siirtyisi 
350 Alkosta nykyistä väkevämpiä alkoholijuomia. Kauppoihin siirtyvien 
alkoholijuomien hintojen alenemista on jo esitetty mm. erikoistarjous-
myynnissä. Muutos olisi vastuullisen alkoholinkäytön politikan linjaus-
ten vastaista.            

Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumisen myötä kauppoihin, kios-
keihin ja huoltamoihin voisi tulla myytäväksi myös uudenlaisia alkoholi-
sekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingis-
sä on tiheä kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa 
tehtyjen ikärajavalvontaa testanneiden ostokoeselvitysten perusteella 
Alkot noudattavat ikärajavalvontaa tehokkaammin verrattuna muihin 
myyntipaikkoihin. Kaupunginhallitus arvioi, että myönteinen trendi nuor-
ten alkoholinkulutuksen vähentymisessä kääntyisi kielteiseksi.  

Huolestuttavaa on, että vahvemman alkoholin helpomman saatavuu-
den vuoksi osa työikäisistä riskikuluttajista saattaa siirtyä ongelmakäy-
tön puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa koskettamaan ns. ta-
vallisia alkoholinkäyttäjiä.  
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Haitat koskettavat alkoholin käyttäjien lisäksi myös heidän läheisiään ja 
perheitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien alkoholin-
käyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Vanhempien runsaan alkoholinkäytön tiedetään olevan 
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissä koe-
tut päihdehaitat ovat myös yksi riskitekijä haittojen kasautumiselle ja 
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat näkyvät 
jo nyt selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissä.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan uudelleen 
sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista. A-oluen, vahvempien siide-
rien, long drink -juomien ja ns. limuviinojen myyntipaikkojen määrää tu-
lee rajoittaa. Lakiuudistuksen vaikutukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja 
lapsiperheisiin tulee arvioida tarkasti. 

18 § Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset ja 86 §:n siirty-
mäsäännös

Pykälä 18 koskee lain voimaantulon jälkeen myönnettäviä anniskelulu-
pia. Lisäksi esityksen 86 §:n 1 momentissa on siirtymäsäännös, jonka 
mukaan kaikki anniskeluun myönnetyt (A, B, C-) luvat tuottavat oikeu-
den anniskella kaikkia alkoholijuomia. Nykyisin anniskeluluvat myönne-
tään A-, B- tai C -lupina. Anniskelulupakäytäntöön on lakiluonnoksessa 
ehdotettu muutosta, jonka mukaan jatkossa yhdellä luvalla saisi annis-
kella kaikkia alkoholijuomia. Helsingissä on paljon erilaisia anniskelu-
paikkoja, joiden mahdollisuudet tarjota aiempaa vahvempia juomia hel-
pottuisivat. Helsingissä on myös paljon pieniä anniskeluoikeuden 
omaavia anniskelupaikkoja esimerkiksi kerrostalojen kivijaloissa. On 
huolestuttavaa, mikäli kaikki anniskelupaikat saavat oikeuden väkevien 
alkoholijuomien anniskeluun.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan uudelleen 
sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista.

Anniskelualueen ei olisi nykyisen lain mukaisesti enää tarpeen olla 
omistuksen tai sopimuksen perusteella yksinomaan hakijan tosiasialli-
sessa hallinnassa. Myös kahdelle tai useammalle hakijalle voitaisiin 
myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti, 
jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta (19 §). Toteu-
tuessaan uudistus aiheuttanee tältä osin tarkistuksia terassisopimuksiin 
mm. sopimuksen siirtämisoikeuteen kolmannelle.   

Lupaviranomaisena toimiva aluehallintovirasto edellyttää nykyisin, että 
anniskelulupaa myönnettäessä  hakemukseen tulee liittää selvitys 
mahdollisen ulkoalueen hallinnasta sekä maanomistajan suostumus ul-
koalueen käytöstä anniskelutoimintaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeä-
nä, että mainitut seikat selvitetään jatkossakin anniskelulupaa haet-
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taessa ja että lupaviranomainen saa näin myös tiedon sopimuksen mu-
kaisesta alueen mahdollisesta ajallisesta käyttörajoituksesta.     

Nykyisen käytännön mukaan elintarvikealan toimijan hakiessa anniske-
lulupaa aluehallintovirasto varmistaa, että elintarvikelain 13 §:n mukai-
nen ilmoitus on tehty elintarvikeviranomaiselle. Menettely ja sen jatka-
minen on tärkeää, koska sitä kautta saadaan tieto uusista ravintoloista 
ja muista alkoholin anniskelupaikoista sekä varmistetaan elintarvikelain 
13 §:n mukaisen ilmoituksen tekeminen. Lakiluonnoksen 18 §:n mu-
kaan lupaviranomainen ei enää tutkisi tätä seikkaa anniskeluluvan har-
kinnan yhteydessä.          

20 § Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksesta

Lakiluonnoksen mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti-  ja anniskelu-
luvan lupaviranomaisena toimisi nykyiseen tapaan aluehallintovirasto. 

Perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä kuntalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Lupaviranomai-
sen on pyydettävä lausunto anniskelulupahakemuksen toimipaikan si-
jaintikunnalta ja poliisilta sekä ilmoitettava saman kiinteistön sekä vie-
reisen ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle ha-
kemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, jos 
hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin 
esiintynyt järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alkoholi-
juomien myyntiin liittyvien haittojen vähentämiseen ja mm. alkoholijuo-
mien anniskelu ulkotiloissa edellyttäisi poikkeuksetta lähiympäristön 
kuulemista. Laaja kuuleminen mahdollistaa mm. terassien aukioloaikoi-
hin lisää harkintaa.      

Kaupunginhallitus kannattaa kuntalaisten kuulemis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksien lisäämistä omaa lähiympäristöään koskevissa asioissa. 
Kunnalta pyydettävä lausunto lisää kunnan vaikutusmahdollisuuksia. 

40 §  Alkoholijuomien vähittäismyyntipakkaukset ja anniskeluannokset

Pykälän 2 momentissa on epätarkkuus lainkohdan perustelujen kans-
sa: Säädöstekstiin on kirjattu muoto "Alkoholijuomaa saa myydä vain 
avatuissa pakkauksissa JA annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan".  
Perustelujen mukaan saa "myydä anniskelussa ainoastaan avatuissa 
pakkauksissa TAI annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan". Pykälässä 
on tarkoitettu perustelujen mukaisesti anniskelun määrää koskevasta 
rajoituksesta luopumista ja mahdollisuutta valita pulloista ja muista pak-
kauksista, joiden enimmäiskoolla ei olisi rajoituksia. Säädöstekstiin teh-
täneen perusteluista ilmenevä sanamuotokorjaus. Enimmäiskoosta luo-
puminen lisännee alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja ja korostunee 
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erityisesti anniskelupaikkojen sulkeutumisajankohdan läheisyydessä, 
jolloin asiakkaat voivat ostaa useita annoksia ennen sulkeutumisaikaa.       

43 § Jatkoaikailmoitus

Alkoholijuomien anniskeluun suunnitellaan lupamenettelyn keventämis-
tä. Muutos olisi anniskeluaikojen jatkoaikojen muuttuminen luvanvarai-
sista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyessä ja 
aukioloaikojen myöhentyessä saattavat myös väkivallanteot, järjestys-
häiriöt sekä meluhaitat lisääntyä. 

Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan anniskeluravintolat tai niiden 
keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Lisäksi noin 
puolet vastaajista koki häiritsevänä kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmi-
set ja noin kolmasosaa häiritsi julkinen alkoholinkäyttö.

Nuoret kokevat nuorisoasiainkeskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten 
alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat pelottaviksi joillakin alueilla Helsin-
gissä.

Kaupunginhallitus ehdottaa lupamenettelyn keventämisen tarkastelua 
uudelleen terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmasta.  

Luonnoksen mukaan aluehallintovirasto toimittaisi jatkoaikailmoituksen 
terveydensuojelulain 15 §:n mukaista käsittelyä varten kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle. Luonnoksesta saa sen käsityksen, että kun-
nan terveydensuojeluviranomaiselle toimitettaisiin jatkoaikailmoitus ei-
kä terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta, jota 15 §:n mu-
kainen käsittely edellyttää. Lakiluonnosta tulee tarkentaa tältä osin.         

Kaupunginhallitus toteaa, että jatkoaikailmoituksen käsittely siirtää me-
luhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkäisemistä koskevaa toi-
mintaa merkittävässä määrin aluehallintovirastoilta kuntien terveyden-
suojeluviranomaisille. Tällä ei saavuteta yleisperusteluissa mainittua vi-
ranomaistyön vähentymistä. Erityisesti suurissa kaupungeissa jatkoai-
kailmoitusten määrä voi olla huomattava ja vaarana on ilmoitusten kä-
sittelyn ruuhkautuminen.    

Jatkoaikailmoitusmenettelyssä ilmoitus tulee toimittaa lupaviranomai-
selle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa ja lupa-
viranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluviranomaisel-
le. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee teh-
dä ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. 
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaisi terveydensuojeluviran-
omaiselle aikatauluongelmia ja toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi 
voivat olla mahdottomia toteuttaa.         
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Lakiluonnoksessa olevien perustelujen mukaan anniskelun jatkaminen 
voidaan kieltää, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa eikä haittaa 
voida ehkäistä luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteillä. Kuitenkin käy-
tännössä luvanhaltija voi lähes poikkeuksetta halutessaan poistaa ter-
veyshaitan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi alentamalla musiikin 
melutasoa. Tältä osin perusteluja tulee tarkistaa.    

49 § Markkinoinnin sääntely

Alkoholijuomien mainonnasta säädetään nykyisen alkoholilain 33 
§:ssä. Uudistus vastaa nykyisen vuoden 2015 vuoden alussa voimaan 
tulleen lain sisältöä, mutta mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun 
myynninedistämisen käsite muutettaisiin markkinoinniksi. Ulkomainos-
välineiden vuokrausta koskevissa sopimuksissa lainsäädännön vaati-
mukset on luonnollisesti otettava huomioon.      

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 16.1.2017 mennessä mm. Helsin-
gin kaupungilta lausuntoa alkoholilain kokonaisuudistuksesta (lausunto-
pyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi, liitteet 1 ja 2). Lausunnon antamiseen on saatu lisäai-
kaa 7.2.2017 saakka. 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen periaatteena on edelleen alkoholihait-
tojen vähentäminen. Periaatteisiin kuuluvat nykyiseen tapaan alkoholi-
juomien valmistuksen, tukkumyynnin, vähittäismyynnin ja anniskelun 
luvanvaraisuus, myynti- ja anniskelupaikkojen  sijaintia ja aukioloaikoja 
koskevat säännökset, alkoholijuomien ostoikärajat sekä päihtyneitä 
asiakkaita koskevat rajoitukset.  

Lausuntoasiakirjojen mukaan uuden alkoholilain sääntelyyn kuuluisivat 
enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholi-
pitoiset aineet. Raja on voimassa olevassa lainsäädännössä 2,8 tila-
vuusprosenttia. Alkoholilain keskeiset periaatteet säilyisivät pääosin en-
nallaan. Alkoholipitoisiin aineisiin liittyvän elinkeinotoiminnan luvanva-
raisuutta ja lupamenettelyä koskevat säännökset on tarkoitus koota yh-
teen. Erityisesti alkoholijuomien anniskeluun liittyvää sääntelyä on tar-
koitus keventää esimerkiksi vapauttamalla anniskeluaikoja, anniskelu-
paikan vastaavia hoitajia ja anniskelualueita koskevia edellytyksiä.        

Alkoholiyhtiölle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeut-
ta muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enin-
tään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Ti-
laviinin ja sahdin erityisten vähittäismyyntilupien rinnalle otettaisiin käyt-
töön käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupajärjestelmä.    
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Alkoholilain lupa- ja valvontaviranomaiset ja niiden toimivallanjako säi-
lyisivät ennallaan. Tarkoitus on  tehostaa lain toimeenpanoa ottamalla 
käyttöön luvanhaltijoiden omavalvonta. Lähiympäristön ja kunnan asuk-
kaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Uudistuksessa on ryhmitelty 
nykyisen alkoholilain ja sen nojalla annettujen asetusten pääperiaatteet 
lain tasolle ja samalla purettu vanhentuneita normeja.    

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista on tarkoitus poistaa 
ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa koskeva sääntely. Lisäksi rikos- ja 
valmisteverotuksen lainsäädäntöön tehtäisiin pääosin teknisluonteisia 
korjauksia.  

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2017 aikana. 
Laissa on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä.  

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, ympäristölautakun-
nan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, nuorisolautakun-
nan ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Palvelukeskus-liikelaitoksen 
johtokunnan lausunnot. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan päätöshis-
toriassa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo mm., että toteutuessaan uudistus 
lisäisi alkoholihaittoja. Alkoholin hinta ja saatavuus ovat merkittäviä ku-
lutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alkoholin riskikäyttäjiä on arvioi-
tu olevan n. 500 000. Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan edistä-
mään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventamaan tervey-
seroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus siirsi so-
siaalipalvelujen painopistettä korjaavista palveluista hyvinvoinnin edis-
tämiseen ja varhaiseen tukeen. Helsingissä haasteena ovat muuta 
maata suurempi alkoholin kulutus ja siihen liittyvät haitat kuten korkea 
alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon korkeat kustannukset. Lautakunta 
katsoo, että on vastuullisen alkoholinkäytön politiikan vastaista, mikäli 
myyntipaikkojen lukumäärä lisääntyy 5 500:aan nykyisten Alkon myy-
mälöiden (350) lisäksi ja mikäli myynnissä olevien A-oluiden hintoja 
alennetaan. Lautakunta katsoo yksimielisesti, että 17 §:ssä tulee A-
oluen, vahvempien siiderien ja long drink -juomien sekä ns. limuviino-
jen myyntipaikkoja edelleen rajoittaa, sillä ehdotus lisää alkoholihaitto-
ja, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.             

Ympäristölautakunta toteaa, että uudistuksella on elintarvikevalvontaan 
ja terveydensuojeluun liittyviä vaikutuksia. Lautakunta katsoo mm., että 
tavoiteltua viranomaistyön vähentymistä ei saavuteta jatkoaikailmoitus-
ten käsittelyssä. Myös elintarvikevalvontaviranomaisen tiedonsaannista 
on syytä tarpeen huolehtia selkeämmin kuin lakiluonnokseen on kirjat-
tu.   
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Yleisten töiden lautakunta toteaa mm., että uudistus vaikuttaa katu- ja 
puistoalueilla sijaitsevien ulkoterassien sopimuksiin. Ehdotukseen sisäl-
tyvän laajan lähiympäristön kuulemisen vuoksi lautakunnan mukaan 
voitaisiin harkita mahdollisuutta sallia pidemmät terassien aukioloajat 
myös asuinkiinteistöjen läheisyydessä.       

Opetuslautakunta toteaa mm., että lapsille ja nuorille tulee opettaa al-
koholin vastuullista ja järkevää käyttöä sekä painottaa terveiden elä-
mäntapojen merkitystä hyvinvoinnille. Lautakunta viittaa kouluterveys-
kyselyssä saatuihin tuloksiin, joiden perusteella läheisten alkoholinkäyt-
tö aiheuttaa koulutyössä ja opiskelussa ongelmia alaikäisten omien al-
koholikokeilujen lisäksi.      

Nuorisolautakunta katsoo yksimielisesti, että uudistus lisännee nuoriso-
toimessa päihdetyön tarvetta. Limuviinat ovat kansainvälisen kokemuk-
sen mukaan erityisesti nuorten mieleen. Pahimmassa tapauksessa uu-
distus uhkaa pysäyttää tai kääntää koko 2000-luvun jatkunutta alaikäis-
ten alkoholinkulutuksen laskusuuntaa.       

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että uudistus lisännee alkoholin ku-
lutusta ja toteaa mm., että lisääntyvällä alkoholinkäytöllä on vaikutuksia 
lapsen kasvuympäristöön ja hyvinvointiin. Hoito- ja kasvatushenkilöstöl-
lä on kokemusta ja osaamista varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan ja 
dialogisiin työmenetelmiin perheiden tukemisessa.       

Palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että esityksellä ei ole 
vaikutusta sen toimintaan.   

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä turvallisuus- 
ja valmiusyksikön kanssa. Lautakuntien lausunnoissaan osoittamat ja 
muut valmistelussa tehdyt pykäläkohtaiset huomiot sisältyvät päätöseh-
dotukseen.          

Uudistuksella on sosiaali- ja terveystoimialan lisäksi vahvat elinkeino- 
ja talousvaikutukset. Kuten lautakuntien lausunnoista ilmenee, alkoho-
lin kulutuksen voi odottaa kasvavan ja lisäävän terveys- ja hyvinvointie-
roja. Vaikka alkoholijuomien valmistus, myynti ja markkinointi kiistatta 
tuottavat yhteiskunnalle verotuloja sekä yritystoiminnalle elinkeino- ja 
työtuloja, alkoholinkäyttö toisaalta aiheuttaa yhteiskunnassa välittömiä 
ja välillisiä kustannuksia ja haittoja. Päätösehdotuksen pohjana on nä-
kemys, että terveys ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä turvallisuus ovat 
sosiaali- ja terveystoimen ja koko kunnan perustehtäviä. Toteutues-
saan esitetty alkoholilain kokonaisuudistus uhkaa lisätä alkoholihaittoja, 
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vaikka sen pääperiaatteeksi on mainittu nykyisen lainsäädännön mu-
kaisesti alkoholihaittojen vähentäminen.               

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö, Alkoholilain kokonaisuu-
distus

2 HE-luonnos Alkoholilain kokonaisuudistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Opetuslautakunta
Nuorisolautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 98

HEL 2016-012888 T 03 00 00

STM075:00/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 24.01.2017 § 11

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hallituksen esityksessä alkoholilain uudistamiseksi todetaan, että uu-
distettavan lainsäädännön avulla halutaan vähentää sääntelyä mutta 
toisaalta torjua liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja. Myös 
ulkomailta tuotavan alkoholin osuus halutaan saada pienemmäksi, kos-
ka merkittävä osa verotuloista jää tällöin saamatta. Painopisteen tulee 
olla vastuullisessa alkoholin käytössä ja terveyden edistämisessä. Al-
koholinkäyttöön tulee saada luonnollinen suhtautuminen, jossa kielto-
jen sijasta painotetaan terveiden elämäntapojen merkitystä hyvinvoin-
nille.

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan läheisten alkoholin-
käyttö aiheutti ongelmia 12 prosentilla peruskoulun 8.–9. luokkien oppi-
laista ja 13 prosentille lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista. Vaikka ”lähei-
nen” onkin tässä varsin laaja käsite, on aikuisten vastuuta syytä koros-
taa ehkäisevän päihdelain hengessä. Myös kauppojen ja kioskien on 
syytä jatkossakin tarkastaa nuorelta näyttävien asiakkaidensa henkilöl-
lisyystodistukset.

Kouluterveyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa tosi hu-
malaan kertoi juovansa itsensä 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luo-
kan oppilaista. Lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista näin kertoi tekevän-
sä 22 prosenttia. Luvut olivat huolestuttavan suuret jo nykyisenkin lain-
säädännön aikana. Lapsille ja nuorille tulee opettaa alkoholin vastuul-
lista, järkevää käyttöä. On tärkeää jatkaa panostusta sosiaalisia taitoja 
lisäävien ohjelmien käyttöön. Näin lisätään hallintaa oman elämän 
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asioihin, muun muassa alkoholinkäyttöön. Koulujen ja oppilaitosten 
opiskeluhuollon rakenteita tulee mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.

Varsinkin oppilaitoksissa valmistetaan oppilaita ammatteihin, joissa al-
koholinkäytön suhteen on oltava hyvin tarkkoja, tai joissa ollaan alkoho-
lituotteiden kanssa päivittäin tekemisissä. Nämä erityispiirteet on tärkeä 
tuoda koulutuksessa selvästi esiin. 

Käsittely

24.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Jäsen Ahva teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen 6. kappale 
("Lakiluonnos mahdollistaisi myös…") poistetaan.

Kannattaja jäsen Sazonov

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan vastaehdotus

Jaa-äänet: 5
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Nordman, Sadeniemi, puheenjohtaja 
Krohn

Ei-äänet: 6
jäsenet Ahva, Korkkula, Korolainen, Kuittinen, Raittinen, Sazonov

Hyväksyttiin jäsen Ahvan ehdotus äänin 6-5.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 17.01.2017 § 6

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuu-
distuksesta:
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Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että alkoholilain kokonaisuudistuk-
sen nimellisenä periaatteena on alkoholihaittojen vähentäminen. Ta-
voitteena on, että terveys- ja hyvinvointierojen tulisi kaventua ja eri-
ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavois-
ta olisi tuettu.

Alkoholipolitiikan tärkeäksi tavoitteeksi on noussut tarve ehkäistä niitä 
haittoja, joita alkoholijuomien käyttäjät voivat aiheuttaa läheisilleen ja 
ympäristölleen. Lain uudistukset kuitenkin lisännevät alkoholinkulutus-
ta, mikä on selkeässä ristiriidassa alkoholipolitiikan keskeisten tavoittei-
den kanssa.

Merkittävin uudistus olisi entistä väkevämpien alkoholijuomien tuomi-
nen Alkon myynnistä laajempaan kauppojen, kioskien ja huoltamoiden 
vähittäismyyntiin. Hallitus pyrkii vähentämään yrityksille aiheutuvaa 
sääntelytaakkaa, joka tarkoittaa alkoholin vähittäismyynnin lisääntymis-
tä ja hallitus pyrkii tukemaan näin sekä panimoteollisuutta, että päivit-
täistavarakauppaa. Alkoholijuomien anniskelun osalta merkittävin uu-
distus olisi anniskelun jatkoaikojen muuttaminen luvanvaraisista ilmoi-
tuksenvaraisiksi. 

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että koska alkoholijuomien 
kokonaiskulutus lisääntyisi, empiirisen ja teoreettisen tiedon perusteella 
on varmaa, että muutos vaikuttaisi negatiivisesti väestön sosiaaliseen 
hyvinvointiin ja terveyteen. Alkoholin kulutuksen kasvulla voi olla vaiku-
tusta mm. perhe-elämään ja haittoihin läheisille.

Mikäli alkoholin käyttö lisääntyy, on todennäköistä, että se lisääntyy 
myös pikkulapsiperheissä. Tällä on vaikutuksia lapsen kasvuympäris-
töön ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että hoito- ja 
kasvatushenkilöstöllä on kasvatuskumppanuuden hengessä kokemus-
ta ja osaamista mm. varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan ja dialogi-
siin menetelmiin sekä huolen puheeksi ottoon työmenetelmänä. Lap-
sen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden 
tunnistaminen -opaskirja antaa menetelmällistä tukea ja välineitä per-
heen tukemisiin. Opaskirja on lapsiperheiden palvelujen vastuualueen 
riskiolosuhdetyöryhmän kanssa yhdessä laadittu. 

Yhteistoimintamenetelmät mm. lasten neuvolan, lastensuojelun, lapsi-
perheiden perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelujen kanssa on sovittu. 
Mahdollisuudet perheen moniammatilliseen tukemiseen ovat olemassa. 
Alkoholilain uudistukset eivät siten aiheuta erillistä uhkaa tai lisätoimen-
piteitä, vaikka ministeriön laskelmat yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja 
terveydellisistä haitoista toteutuisivat.

Alkoholin käytön lisääntymisellä voi olla vaikutuksia myös henkilöstön 
terveyteen. Varhaiskasvatusviraston esimiehet käyttävät tarvittaessa 
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Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelmaa, jolla turvataan henki-
löstölle päihteetön ja turvallinen työyhteisö, edistetään henkilöstön työ-
kykyä ja terveyttä sekä tuetaan varhaista puuttumista ja puheeksi ottoa.

Luonnoksessa todetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ter-
veyserojen vähentämisen olevan yksi hallituksen kärkihanke. Luonnok-
sen ehdotukset vievät kuitenkin toiseen suuntaan. Luonnos ei ota riittä-
västi huomioon aiempien vastaavan suuntaisten uudistusten huonoja 
terveydellisiä vaikutuksia. Alkoholi on vakava yksittäinen terveyden ja 
hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

17.01.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus esityslistan kohtaan 6 ja lausuntoehdo-
tuksen kohta 9: Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhalli-
tukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuu-
distuksesta: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohta 9. Perusteluni tä-
män kohdan poistamiseen on se, että ihmisen terveyden ja hyvinvoin-
nin uhkatekijät koostuvat monista eri uhkatekijöistä, joista alkoholin lii-
kakulutus on yksi tekijä. Holhoavan alkoholipolitiikan sijaan Suomi tar-
vitsee uutta kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa ihmi-
sen terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan useista eri näkökulmista. 
Kaikkia ihmisen terveyttä uhkaavia asioita ei voida yksiselitteisesti lait-
taa alkoholin syyksi.

Aleksi Niskasen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

13.12.2016 Palautettiin

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.01.2017 § 7

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi:

"Hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta on sinänsä hyvä 
ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsäädäntö on pirstaleinen ja pilkkou-
tunut useisiin asetuksiin. Esityksen luonnoksen mukaan alkoholilain uu-
distamisen yhtenä periaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentä-
minen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin päinvastaisesti eli 
alkoholihaittoja lisäävästi.

Alkoholin hinta ja saatavuus ovat merkittäviä kulutuksen määrään vai-
kuttavia tekijöitä. Tutkimusten mukaan alkoholin saatavuus lisää kulu-
tusta ja kulutus haittoja. Lakiesitykseen tehdyn Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) skenaarion perusteella kokonaiskulutus lisääntyisi 6 
%.

Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä 
kasvaa suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen. Alkoholihaitat eivät 
kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, sillä tutkimus-
ten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista väestön 
kokemista alkoholihaitoista. 

Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten ter-
veyttä ja hyvinvointia sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 
voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen paino-
pistettä korjaavista palveluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen 
tukeen. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvin-
vointia ja sosiaalista turvallisuutta.  Laki ehkäisevän päihdetyön järjes-
tämisestä astui voimaan 1.12.2015 korvaten raittiuslain. Ehkäisevä 
päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistä, ja vastuu siitä on jatkossakin kunnilla.

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman toteuttaminen on osa 
Helsingin strategiaohjelman toimeenpanoa. Vuonna 2011 kaupungin-
hallitus on merkinnyt ohjelman tiedoksi ja kehottanut lauta- ja johtokun-
tia ryhtymään toimenpiteisiin alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen 
vähentämiseksi. Ohjelman loppuraportti tehdään keväällä 2017. Ohjel-
man päämäärinä ovat alkoholinkulutuksen vähentäminen Helsingissä, 
lasten ja nuorten suojeleminen alkoholilta ja varhainen puuttuminen al-
koholin ongelmakäyttöön.  Ohjelmassa puututaan erityisesti lasten ja 
nuorten alkoholin saatavuuteen, käytön ehkäisyyn ja käyttöön. Lisäksi 
ohjelmassa on toimenpiteitä liittyen alkoholin mainostamisen rajoittami-
seen ja alkoholin anniskeluun. 

Helsingissä vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä jakautuu kahdelle viras-
tolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiankeskukselle. Sosiaali- 
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ja terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja 
Nuorisoasiainkeskus toimii nuorten ehkäisevän päihdetyön vastuutaho-
na. Sosiaali- ja terveysvirastolle kuuluu toiminta asiantuntijavirastona 
päihde- ja mielenterveysasioissa, ja lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa hoidetaan ja kuntoutetaan päihdeongelmasta kärsiviä.

Alkoholinkäytön ja päihdehuollon kustannukset

Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien ai-
heuttaja. Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu, että alkoholin riski-
käyttäjiä on Suomessa noin 500 000.  

Alkoholinkäyttöön liittyy monia haittoja ja terveysriskejä. Säännöllinen 
alkoholinkäyttö suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkäyttö on lii-
tetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasyöpäriskin 
suurenemiseen. Se myös suurentaa merkittävästi muun muassa mak-
sakirroosin, kroonisen haimatulehduksen ja verenpainetaudin riskiä se-
kä psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden riskiä.  Raskau-
denaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Alkoholinkäyt-
töön liittyy myös runsaasti tapaturmia ja väkivaltaa.

THL:n Päihdetilastollisen vuosikirjan (2015) mukaan alkoholin käyttö ai-
heutti arviolta noin 1,3 - 1,4 miljardin euron välittömät haittakustannuk-
set vuonna 2013. Lisäksi alkoholista koituu suomalaiselle yhteiskunnal-
le yli 930 miljoonan euron välilliset kustannukset vuosittain THL:n ar-
vion perusteella.

Helsingin päihdehuollossa alkoholi on yleisin päihde. Helsingissä oli 
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti päihdehuollon asiakkaita suhteelli-
sesti enemmän kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suu-
rimmassa kunnassa keskimäärin.

Päihdehuollon palvelut ovat siirtyneet laitospalveluista avohuollon 
suuntaan myös Helsingissä. Silti vuonna 2015 päihdehuollon avohuol-
lon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensä olivat Hel-
singissä 49 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta 
täyttänyttä kunnan asukasta kohti olivat Helsingissä 93 euroa eli kol-
manneksen enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin päihdehuollon kustannukset ovat lähes puolet Suomen kuu-
den suurimman kunnan päihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimer-
kiksi vuonna 2015 päihdehuollon avopalvelujen kokonaiskustannukset 
olivat Kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus 
oli 14,6 miljoonaa euroa. 

Pykäläkohtaiset huomiot
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17 § Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset

Uudistuksena lakiesityksessä olisi entistä väkevämpien alkoholijuomien 
tuominen laajempaan kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäis-
myyntiin nykyisestä Alkossa tapahtuvasta myynnistä. Toinen muutos 
lakiesityksessä liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyisin kaupoissa 
saa myydä käymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen mukaan jat-
kossa sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Tämä tar-
koittaa sitä, että jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä saisi 
myydä esimerkiksi A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä, sekä long 
drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta niiden val-
mistustavasta. 

Myyntipaikkojen määrä tulee lisääntymään 5500:aan nykyisten Alkon 
myymälöiden (n. 350) lisäksi. Kauppa on myös esittänyt, että se alen-
taa myynnissään olevien A-oluiden hintoja, mikä on vastuullisen alko-
holin käytön politiikan vastaista. On myös arvioitu, että hinnat tulevat 
laskemaan esimerkiksi erikoistarjousten myötä.

Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumisen myötä kauppoihin, kios-
keihin ja huoltamoihin voisi tulla myytäväksi myös uudenlaisia alkoholi-
sekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingis-
sä on tiheä kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa 
tehtyjen ikärajavalvontaa testanneiden ostokoeselvitysten perusteella 
Alkot noudattavat ikärajavalvontaa tehokkaammin verrattuna muihin 
myyntipaikkoihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että myönteinen 
trendi nuorten alkoholinkulutuksen vähentymisessä kääntyisi kielteisek-
si.  

Huolena on, että vahvemman alkoholin helpompi saatavuus tulee ai-
heuttamaan sen, että osa työikäisistä riskikuluttajista tulee siirtymään 
ongelmakäytön puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa kosketta-
maan tavallisia alkoholinkäyttäjiä.  

Haitat koskettavat alkoholin käyttäjien lisäksi myös heidän läheisiään ja 
perheitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien alkoholin-
käyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Vanhempien runsaan alkoholinkäytön tiedetään olevan 
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissä koe-
tut päihdehaitat ovat myös yksi riskitekijä haittojen kasautumiselle ja 
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat näkyvät 
jo nyt selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että 17 pykälää muutetaan niin, 
että A-oluen, vahvempien siidereiden ja long drink-juomien sekä ns. li-
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muviinojen myyntipaikkoja edelleen rajoitetaan, sillä ehdotus lisää alko-
holin haittoja, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

18 § Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset ja 86 § siirty-
mäsäännös

Pykälä 18 koskee lain voimaantulon jälkeen myönnettäviä anniskelulu-
pia. Lisäksi esityksen 86 §:n 1 momentissa on siirtymäsäännös, jonka 
mukaan kaikki anniskeluun myönnetyt (A, B, C-) luvat tuottavat oikeu-
den anniskella kaikkia alkoholijuomia. Nykyisin anniskeluluvat myönne-
tään A-, B- tai C -lupina. Anniskelulupakäytäntöön on lakiluonnoksessa 
ehdotettu muutosta, jonka mukaan jatkossa yhdellä luvalla saisi annis-
kella kaikkia alkoholijuomia. Helsingissä on paljon erilaisia anniskelu-
paikkoja, joiden mahdollisuudet tarjota aiempaa vahvempia juomia hel-
pottuisivat.  Helsingissä on paljon pieniä anniskeluoikeuden omaavia 
anniskelupaikkoja esimerkiksi kerrostalojen kivijaloissa. On perusteltua 
olla huolestunut, mikäli kaikki anniskelupaikat saavat oikeuden väke-
vien alkoholijuomien anniskeluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan 
uudelleen sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista.

20 § Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksesta

Esityksen perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä 
kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Eh-
dotuksen mukaan lupaviranomaisen on jatkossa pyydettävä lausunto 
kunnalta ja poliisilta sekä ilmoitettava saman kiinteistön sekä viereisen 
ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle hakemuk-
sesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, jos hake-
mus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin esiintynyt 
järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa kuntalaisten kuulemis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien lisäämistä omaa lähiympäristöä koskevissa 
asioissa.

43 § Jatkoaikailmoitus

Alkoholijuomien anniskeluun suunnitellaan lupamenettelyn keventämis-
tä. Muutos olisi anniskeluaikojen jatkoaikojen muuttuminen luvanvarai-
sista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyessä ja 
aukioloaikojen myöhentyessä saattavat myös väkivallanteot, järjestys-
häiriöt sekä meluhaitat lisääntyä. 

Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan anniskeluravintolat tai niiden 
keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Lisäksi noin 
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puolet vastaajista koki häiritsevänä kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmi-
set, ja noin kolmasosaa häiritsi julkinen alkoholinkäyttö.

Nuoret kokevat Nuorisoasiankeskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten 
alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat pelottaviksi joillain alueilla Helsingis-
sä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa tarkastelemaan uudelleen lupa-
menettelyn keventämistä terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmasta.  

Yleiset havainnot lakiuudistuksesta

Alkoholilain uudistuksella pyritään löytämään tasapaino alkoholin ai-
heuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen sekä elinkei-
noelämän ja työllisyyden edistämisen välillä. Lain tarkoituksena on 
edelleen alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle 
aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan runsaasti päihdeasiakkaita. 
Kertyneen tutkimustiedon sekä kokemustiedon perusteella sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökul-
man tulisi näkyä lainsäädännön uudistuksessa vahvemmin.

Kustannustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD:n tuoreen raportin mu-
kaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekä saatavuuden ja mai-
nonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneu-
vonta on laajamittaisesti käytettynä kustannusvaikuttavaa toimintaa ter-
veydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lyhytneuvonta on osa 
kuntalaisille annettavia palveluita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä sitä, että esityksen mukaan 
alkoholilaki edelleen perustuu alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoi-
keusjärjestelmään. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lähiympäristön 
kuulemista ja kunnan itsehallintoa lisäämällä on hyvä asia.

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingissä 
suurena kaupunkina alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla eri-
laisten anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen moninaisuudesta 
johtuen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kantaa erityistä huolta lapsiper-
heistä ja heikommassa asemassa olevista kuntalaisista. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta ei voi kannattaa nyt lausuttavana olevaa esitystä eri-
tyisesti näiden lausuttujen pykälien kohdalla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventaminen. Alkoholi ja tupakka yhdessä selittävät tutkimusten mukaan 
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noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten 
ja kokemusten perustella on ilmeistä, että kokonaiskulutuksen lisäänty-
minen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yh-
teiskunnallisten haittojen lisääntymiseen. 

Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydelli-
sen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan ka-
ventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa koroste-
taan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan 
rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa, ja toisaalta yksilön mah-
dollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännös-
sä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen 
suuntaan.

Helsingissä haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja 
siihen liittyvät haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon 
korkeat kustannukset. Alkoholihaitat painottuvat erityisesti haavoittu-
vassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti myös sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella. 

Lakiuudistuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja 
lapsiperheisiin. 

Myös ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavuuden 
lisääntymisellä olisi haitallisia vaikutuksia. Eläkeikäisten alkoholinkäyttö 
on lisääntynyt. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alkoholinkäy-
tön riskitasot ovat ikääntyneillä matalammat kuin työikäisillä. Elimistön 
kyky sietää alkoholia heikkenee ikääntymisen ja sairauksien sekä lää-
kehoitojen myötä. Ikääntyneillä eri sairaudet ja lääkitykset voivat voi-
mistaa alkoholin vaikutuksia ja lisätä esimerkiksi kaatumis- ja tapatur-
mariskiä."

Käsittely

17.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien vastaehdo-
tusten pohjalta:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunnon kappaleeseen 14 tehdään 
seuraava lisäys: "Myyntipaikkojen määrä tulee lisääntymään 5500:aan 
nykyisten Alkon myymälöiden (n. 350) lisäksi. Kauppa on myös esittä-
nyt, että se alentaa myynnissään olevien A-oluiden hintoja, mikä on 
vastuullisen alkoholin käytön politiikan vastaista."

Kannattaja: Jäsen Miina Kajos
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen 1.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunnon kappale 18 muutetaan kuulu-
maan seuraavasti: "Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, 
että 17 pykälää muutetaan niin, että A-oluen, vahvempien siidereiden 
ja long drink-juomien sekä ns. limuviinojen myyntipaikkoja edelleen ra-
joitetaan, sillä ehdotus lisää alkoholin haittoja, syrjäytymistä ja eriarvoi-
suutta."

Kannattaja: Jäsen Rene Hursti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen 2.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.01.2017 § 9

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon hallituksen esitysluonnoksesta alkoholilain kokonaisuudistuk-
seksi.

Yleistä

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksella pyritään sovittamaan yh-
teen alkoholiin liittyviä erilaisia intressejä. Tarkoituksena on edelleen 
ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja ongelmia, mutta alkoholin 
saatavuutta on tarkoitus lisätä sekä vähentää paikoin vanhentuneen 
lainsäädännön aiheuttamaa sääntelytaakkaa yrityksille. Lakiehdotuk-
sen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Rakennusviraston osalta uudistuksella on liittymäkohta viraston toimia-
laan koskien katu- ja puistoalueilla sijaitsevia ulkoterasseja. Kun terassi 
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sijoitetaan yleiselle alueelle, tehdään asiasta sopimus rakennusviraston 
palveluosaston alueidenkäytössä.

Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksista, 20 §

Alkoholijuomien vähittäismyynti- ja anniskeluluvan osalta lupaviran-
omaisena toimisi lakiehdotuksen mukaan nykyiseen tapaan aluehallin-
tovirasto. 

Esityksen mukaan lupaviranomaisen tulisi pyytää lausunto anniskelulu-
pahakemuksen toimipaikan sijaintikunnalta ja poliisilta. 

Lupaviranomaisen olisi lisäksi ilmoitettava samassa kiinteistössä sekä 
viereisen ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle 
hakemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, 
jos hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa taikka kohteessa on aiem-
min esiintynyt järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alko-
holijuominen myyntiin liittyvien haittojen vähentämiseen ja muun muas-
sa alkoholijuomien anniskelu ulkotiloissa edellyttäisi näin poikkeuksetta 
lähiympäristön kuulemista.

Rakennusviraston terassisopimuksissa on ehtona, että hakemukseen 
liitetään kiinteistön omistajan suostumus siihen, että liiketilan edessä 
olevaa yleistä aluetta saa käyttää ulkotarjoiluun. Rakennusviraston 
alueidenkäytössä on käytännön työssä huomattu, että kiinteistön omis-
tajan kuuleminen on tärkeää ja että asukkaiden näkemykset saadaan 
kuuluviin nimenomaan kiinteistön omistajan suostumuksen kautta. 

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymän terassiohjeen "Terassiohjeet 
Helsingissä", mukaan asuinkiinteistöjen läheisyydessä terassien aukio-
loaika on rajattu melun takia klo 07.00-22.00 välille. 

Ehdotukseen sisältyvän laajan lähiympäristön kuulemisen vuoksi voitai-
siin myös rakennusviraston terassisopimuksien osalta harkita mahdolli-
suutta sallia pidemmät terassien aukioloajat myös asuinkiinteistöjen lä-
heisyydessä, edellyttäen ettei lähiympäristön kuulemisessa olisi tullut il-
mi tätä vastaan olevia seikkoja tai huomautuksia.

Lautakunta pitääkin uudistuksessa hyvänä, että asukkaiden kuulemi-
nen on otettu edellä esitetyn mukaisesti osaksi lupaprosessia. Lisäksi 
kunnalta pyydettävä lausunto tulee lisäämään kunnan vaikutusmahdol-
lisuuksia.  

Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset, 18 §

Anniskelualueen ei olisi nykyisen lain mukaisesti enää tarpeen olla 
omistuksen tai sopimuksen perusteella yksinomaan hakijan tosiasialli-
sessa hallinnassa. Myös kahdelle tai useammalle hakijalle voitaisiin 
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myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti, 
jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta (19 §). 

Toteutuessaan esitetty uudistus aiheuttanee tältä osin tarkistuksia te-
rassisopimuksiin koskien muun muassa oikeutta sopimuksen siirtämi-
seen kolmannelle. 

Lupaviranomaisena toimiva aluehallintovirasto edellyttää nykyisellään, 
että anniskelulupaa myönnettäessä tulee hakemukseen liittää selvitys 
mahdollisen ulkoalueen hallinnasta sekä maanomistajan suostumus ul-
koalueen käytöstä anniskelutoimintaan. Yleisten töiden lautakunta pitää 
tärkeänä, että em. seikat tullaan jatkossakin selvittämään anniskelulu-
paa haettaessa, ja että lupaviranomainen saa näin myös tiedon sopi-
muksen mukaisesta alueen mahdollisesta ajallisesta käyttörajoitukses-
ta. 

Markkinoinnin sääntely, 49 §

Alkoholijuomien mainonnasta säädetään nykyisen alkoholilain 33 
§:ssä. Säännös uudistettiin vuonna 2014 ja muutokset tulivat voimaan 
vuoden 2015 alusta. Ehdotus vastaa nykyisen lain 33 §:n sisältöä, mut-
ta mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun myynninedistämisen kä-
site muutettaisiin markkinoinniksi. 

Lautakunta toteaa, että esityksellä ei ole vaikutusta rakennusviraston 
ulkomainosvälineiden vuokrausta koskeviin sopimuksiin, koska vuonna 
2015 voimaan tulleet alkoholilain mainontaa koskevat säännökset on 
sisällytetty esitysluonnokseen asiaan vaikuttavilta osin nykyistä säänte-
lyä vastaavasti.

Yhteenveto

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että lainsäädännön voimaantulo ai-
heuttanee joitakin muutoksia terasseja koskevaan ohjeistukseen ja so-
pimuksiin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Nea Kielenniva

Lisätiedot
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 5

HEL 2016-012888 T 03 00 00
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukses-
ta.

Alkoholilain muutoksessa on sekä elintarvikevalvontaan, että tervey-
densuojeluun liittyviä vaikutuksia.

Nykyisen käytännön mukaan elintarvikealan toimijan hakiessa anniske-
lulupaa aluehallintovirasto varmistaa, että elintarvikelain 13 §:n mukai-
nen ilmoitus on tehty elintarvikevalvontaviranomaiselle. Menettely on 
ympäristökeskukselle tärkeä, koska sitä kautta saadaan tieto uusista 
ravintoloista ja muista alkoholin anniskelupaikoista sekä varmistetaan 
elintarvikelain 13 §:n mukaisen ilmoituksen tekeminen. Luonnoksen 18 
§:ssä, joka koskee alkoholijuomien anniskelulupaa ja sen myöntämisen 
edellytyksiä todetaan, että lupaviranomainen ei enää tutkisi mm. edellä 
mainittua seikkaa anniskeluluvan harkinnan yhteydessä. Ympäristölau-
takunta pitää tärkeänä menettelyn jatkamista, jossa anniskeluluvan 
vaatimuksena on, että toiminnasta on ilmoitettu elintarvikelain mukai-
sesti. Tämä menettely helpottaa valvontaa, kun tarvittavat ilmoitukset ja 
tieto toiminnan alkamisesta ovat myös elintarvikevalvontaviranomaisen 
tiedossa.

Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvonta-
virasto (Valvira) huolehtii verottomien alkoholivarastojen elintarvikelain 
mukaisesta valvonnasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvon-
ta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarviketurvalli-
suusviraston (Eviran) ohjeistuksen mukaan tällaisten vähäriskisten elin-
tarvikkeiden varastoinnin valvontatarve on hyvin vähäistä, eikä alkoholi-
varaston verottomuus tai verollisuus vaikuta elintarvikelain mukaiseen 
valvontatarpeeseen. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että verolli-
sia ja verottomia varastoja jatkossa valvoisi sama viranomainen esi-
merkiksi Valvira. Vastuu alkoholin muusta valvonnasta on myös Valvi-
ralla.

Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota luonnoksessa esitettyyn ravin-
toloiden jatkoaikailmoitusmenettelyyn. Luonnoksen 43 §:n mukaan 
aluehallintovirasto toimittaisi jatkoaikailmoituksen terveydensuojelulain 
15 §:n mukaista käsittelyä varten kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle. Kyseinen 43 § perusteluineen jää kuitenkin epäselväksi. Luon-
noksesta saa kuvan, että kunnan terveydensuojeluviranomaiselle toimi-
tettaisiin jatkoaikailmoitus eikä terveydensuojelulain 13 §:n tarkoittamaa 
ilmoitusta. Luonnoksessa mainittu terveydensuojelulain 15 §:n mukai-
nen käsittely edellyttää kuitenkin lain 13 §:n mukaista ilmoitusta toimin-
nanharjoittajalta. Tältä osin luonnosta tulee tarkentaa. 
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Ympäristölautakunta toteaa, että jatkoaikailmoituksen käsittely siirtää 
meluhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkäisemistä koskevaa 
toimintaa merkittävästi aluehallintovirastoilta kuntien terveydensuojelu-
viranomaisille. Tällä ei siten saavuteta yleisperusteluissa mainittua vi-
ranomaistyön vähentymistä vaan se todennäköisesti lisää sitä. Erityi-
sesti suurissa kaupungeissa jatkoaikailmoitusten määrä voi olla huo-
mattava ja vaarana on ilmoitusten käsittelyn ruuhkautuminen. 

Jatkoaikailmoitusmenettelyssä ilmoitus tulee toimittaa lupaviranomai-
selle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa ja lupa-
viranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluviranomaisel-
le. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee teh-
dä ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. 
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaa aikataulullisia ongelmia 
terveydensuojeluviranomaisen toiminnalle ja toimenpiteet haittojen eh-
käisemiseksi voivat olla mahdottomia toteuttaa. 

Jatkoaikailmoituksen perusteluissa (43, s. 114) todetaan, että anniske-
lun jatkaminen voidaan kieltää, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa 
eikä haittaa voida ehkäistä luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteillä. 
Kuitenkin lähes poikkeuksetta luvanhaltija voi halutessaan poistaa ter-
veyshaitan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi alentamalla musiikin 
melutasoa. Tältä osin perusteluja tulee tarkistaa.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Mia Degerlund, johtava elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32055

mia.degerlund(a)hel.fi
Päivi Vepsäläinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64323

paivi.vepsalainen(a)hel.fi

Palvelukeskus-liikelaitoksen jk 15.12.2016 § 36

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon seuraavasti:
Palvelukeskuksen toimipaikoista vain viidessä sosiaali-ja terveysviras-
ton ylläpitämissä monipuolisessa vanhustenpalvelukeskuksessa on al-
koholin anniskeluun oikeuttavat A-oikeudet ja toimimme niissä Valviran 
ohjeiden mukaisesti.

Lausunnolla olevalla lakiesitysluonnoksella ei ole vaikutusta toimin-
taamme eikä Palvelukeskuksella ole muuta lausuttavaa.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 15.12.2016 § 139

HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien luon-
nosta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen merkittävin uudistus olisi entistä vä-
kevämpien alkoholijuomien tuominen Alkon myynnistä laajempaan 
kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin. Jatkossa luvan-
varaisessa vähittäismyynnissä saisi myydä kaikkia enintään 5,5 tila-
vuusprosenttia sisältäviä alkoholi-juomia. Uudistus koskisi esimerkiksi 
niin sanottuja A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä sekä long drink -
juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta niiden valmis-
tustavasta. Nuorisolautakunta pitää alkoholilain uudistusta esitetyllä ta-
valla nuorten edun vastaisena.  

Myyntipisteiden lukumäärä lisääntyisi 15-kertaiseksi, eli saatavuus kas-
vaisi huomattavasti nykyisestä. Lonkeroista ja muista juomasekoituk-
sista pitävät, erityisesti naiset ja nuoret, joille myös epäilyksettä luo-
daan runsaasti uutta tarjontaa. Lisäksi uusi alkoholilaki toisi mahdolli-
suuden ostaa alkoholijuomia velaksi.

Vertaamalla nykyisiä Alkon ja päivittäistavarakauppojen keskioluiden 
hintoja voidaan arvella, että halvimpien nelosoluiden ja limuviinojen hin-
tataso voi olla huomattavasti halvempi kuin nykyiset Alkon hinnat. 
Olennaisin ero nykytilaan on nelosoluen ja limuviinojen sunnuntaimyyn-
ti. Tällä lienee merkitystä erityisesti riskikäyttäjille ja suurkuluttajille.

Lakiuudistusluonnoksen mukaan siis vahvempia juomia saa entistä hel-
pommin, halvemmalla ja entistä useammasta paikasta.

Nuorisoasiainkeskus haluaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hy-
vinvointia ja on erityisen huolissaan siitä, että alkoholijuomien saata-
vuus myös lisääntyisi ja yleisemmin kaupan olevan alkoholijuomat sa-
malla väkevöityisivät. Vaikka luvanvaraisessa myynnissä valvotaan 
varsinaista alaikäisille myyntiä hyvin, lasten ja nuorten mahdollisuudet 
hankkia muulla tavoin esimerkiksi uusia alkoholijuomasekoituksia para-
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nisivat merkittävästi. Lasten ja nuorten alkoholinkäytön aleneva trendi 
voisi pysähtyä. Alkoholilain uudistus lisännee nuorisotoimessa päihde-
työn tarvetta.

Vaikutus nuoriin

Kauppoihin tulevat limuviinat ovat kansainvälisen kokemuksen mukaan 
olleet erityisesti nuorten mieleen. Kauppojen ikärajakontrollia on tehos-
tettu, mutta nuorten asiakkaiden iän tarkistaminen ei ole vähittäiskau-
pan omienkaan lumeostojen mukaan yhtä tehokasta kuin Alkoissa. La-
kiuudistus uhkaa pahimmassa tapauksessa pysäyttää tai jopa kääntää 
nousuun alaikäisten nuorten koko 2000-luvun kestäneen alkoholinkulu-
tuksen laskun. Huolena on, että alkoholijuomien saatavuus myös lapsil-
le ja nuorille lisääntyisivät ja yleisimmin kaupan olevat alkoholijuomat 
samalla väkevöityisivät.

Tutkimusten mukaan vaikuttavimpia ehkäisevän päihdetyön keinoja eri-
tyisesti lasten ja nuorten osalta ovat päihteiden hinta ja saatavuus. 
Näin ollen lakiuudistus voisi lisätä nuorten päihteiden käyttöä.

Viitteet:
Babor T ym. Alcohol: no ordinary commodity, Second edition.. New York: World Health Organization and Oxford 
University Press, 2010.
Gale M, Muscatello DJ, Dinh M, Byrnes J, Shakeshaft A, Hayen A, et al. Alcopops, taxation and harm: a segmented 
time series analysis of emergency department presentations.BMC Public Health. 2015;15:468. http://bmcpublic-
health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3
PTY: Ikärajavalvontaa testataan säännöllisesti  Alko: Alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuu-
sarviointi Peliin ei puututa. Alkoholin, tupakan ja rahapeliautomaattien ikärajavalvontaa tes-
tanneet ostokokeet vähittäisliikkeissä.
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymyk-
set/politiikka/miten-hallituspuolueiden-tekemat-alkoholilain-uudistuksen-linjaukset-vaikutta-
vat-alkoholin-kulutukseen-ja-kansanterveyteen-

Käsittely

15.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esityslistan kohdan 6 seuraavaksi: "Nuorisoasiainkes-
kus haluaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja on eri-
tyisen huolissaan siitä, että alkoholijuomien saatavuus myös lisääntyisi 
ja yleisemmin kaupan olevan alkoholijuomat samalla väkevöityisivät. 
Vaikka luvanvaraisessa myynnissä valvotaan varsinaista alaikäisille 
myyntiä hyvin, lasten ja nuorten mahdollisuudet hankkia muulla tavoin 
esimerkiksi uusia alkoholijuomasekoituksia paranisivat merkittävästi. 
Lasten ja nuorten alkoholinkäytön aleneva trendi voisi pysähtyä."
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Vastaehdotus:
Timo Kontio: Lisätään kohdan (6) loppuun lause: "Alkoholilain uudistus 
lisännee nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta."

Kannattaja: Benjamin Ellenberg

Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion esityksestä Ellenbergin kannat-
tamana lisätä kohdan (6) loppuun lause: "Alkoholilain uudistus lisännee 
nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta."

Vastaehdotus:
Timo Kontio: Lisätään kohdan (2) alkuun virke: "Nuorisolautakunta pi-
tää alkoholilain uudistusta esitetyllä tavalla nuorten edun vastaisena."

Kannattaja: Jussi Chydenius

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohdan (2) alkuun virke: "Nuorisolautakunta pitää 
alkoholilain uudistusta esitetyllä tavalla nuorten edun vastaisena."

Jaa-äänet: 2
Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola

Ei-äänet: 6
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Benjamin Ellenberg, Timo Kontio, 
Sanna Lehtinen, Stella Qin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Olli Isoaho

Esittelijä
osastopäällikkö
Heidi Hållman

Lisätiedot
Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Päivi Kuusela, johtava Klaari-koodinaattori, puhelin: 050 3273107

paivi.kuusela(a)hel.fi
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§ 134
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 31.1.2017
- toinen jaosto 2.2.2017

  

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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§ 135
Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu

HEL 2017-001212 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan 2.-3.2.2017 pidetyn 
valtuuston strategiaseminaarin keskustelut strategian valmistelussa. 
Erityisesti seuraavat teemat nousivat esiin ryhmien puheissa ja nautti-
vat laajaa kannatusta ja onnistuminen niissä on kriittistä kaupungin me-
nestykselle:

 Työllisyysasteen nosto ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
 Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen kaikille helsinkiläisille
 Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästöjen vähentäminen
 Laadukas koulutus varhaiskasvatus, kaikkien lasten päivähoito-oi-

keuden ja pienten ryhmäkokojen säilyttäminen
 Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
 Alueiden eriytyminen torjuminen
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 Helsingin tulee olla haluttu, hyvin johdettu ja innovatiivinen työpaik-

ka

Johtamisjärjestelmäuudistusta ja myös ensi kauden strategiaa on syytä 
arvioida kauden kuluessa - esimerkiksi puolivälitarkasteluna - ja tarvit-
taessa korjata ilmenneet ongelmat.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan 2.-3.2.2017 pidetyn 
valtuuston strategiaseminaarin keskustelut strategian valmistelussa. 
Erityisesti seuraavat teemat nousivat esiin ryhmien puheissa ja nautti-
vat laajaa kannatusta ja onnistuminen niissä on kriittistä kaupungin me-
nestykselle:

 Työllisyysasteen nosto ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
 Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen kaikille helsinkiläisille
 Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästöjen vähentäminen
 Laadukas koulutus varhaiskasvatus, kaikkien lasten päivähoito-oi-

keuden ja pienten ryhmäkokojen säilyttäminen
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 Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
 Alueiden eriytyminen torjuminen
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 Helsingin tulee olla haluttu, hyvin johdettu ja innovatiivinen työpaik-

ka

Johtamisjärjestelmäuudistusta ja myös ensi kauden strategiaa on syytä 
arvioida kauden kuluessa - esimerkiksi puolivälitarkasteluna - ja tarvit-
taessa korjata ilmenneet ongelmat.

Kannattaja: Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Uudessa kuntalaissa (410/2015) säädetään kuntastrategiasta (37 §), 
jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kun-
tastrategian mukaisesti. Uudessa kuntalaissa on koottu kunnan strate-
gisen tason suunnitteluvelvoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja selkey-
tetty siten kuntastrategian suhdetta taloussuunnitteluun ja talousar-
vioon sekä sektorikohtaisiin suunnitteluvelvoitteisiin. Kuntastrategian 
tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimin-
taympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa.

Kaupungilla on kaksi valtuustokautta ollut käytössä valtuustokauden 
mittaisen strategiaohjelmaan perustuva strateginen ohjausjärjestelmä, 
joka vastaa uuden kuntalain vaatimuksia.
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Kaupunginvaltuuston hyväksymässä 1.6.2017 voimaan tulevassa hal-
lintosäännössä on kuntastrategiasta käytetty termiä kaupunkistrategia. 
Esimerkiksi tulevien toimialalautakuntien tehtävänä on valvoa, että toi-
mialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. 

Kokouksessa kuullaan selostus tulevan valtuustokauden strategian val-
mistelusta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 121, 122, 123, 
124, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134 ja 135 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 105 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
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on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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)

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 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.
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Pöytäkirjan 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 125, 126 ja 129 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

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
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
100 - 108 ja 110 - 135 §:t

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja
109 §

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti Marcus Rantala
100 - 108 ja 110 - 135 §:t

Arja Karhuvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.03.2017.


