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Kokousaika 08.05.2017 16:00 - 18:05, keskeytetty 16:22 - 16:33

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Kolbe, Laura
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka poistui 17:28, poissa: 523 ja 524 §:t
Vesikansa, Sanna
Arhinmäki, Paavo varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:25, poissa: 523 ja 524 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 499 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:07, poistui 17:39, poissa: 
494 - 498, 523 ja 524 §:t

Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kuusjärvi, Päivi vs. kaupunginlakimies
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
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Summanen, Juha hallintojohtaja
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:21, poissa: 494 - 524 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen val-

tuustoryhmän puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 18:05, läsnä: 
osa 523 ja 524 §:iä

Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 18:05, läsnä: 
osa 523 ja 524 §:iä

Huuska, Petteri ympäristösuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 17:38, läsnä: 
osa 523 §:ää

Nikunen, Esa ympäristöjohtaja
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 17:38, läsnä: 
osa 523 §:ää

Westergren, Maiju johtaja (HELEN Oy)
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 17:38, läsnä: 
osa 523 §:ää

Laitio, Tommi toimialajohtaja
asiantuntija
saapui 17:40, poistui 18:05, läsnä: 
osa 524 §:ää

Mattila, Pirjo suunnittelija
asiantuntija
saapui 17:40, poistui 18:05, läsnä: 
osa 524 §:ää

Pohjolainen, Liisa toimialajohtaja
asiantuntija
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saapui 17:40, poistui 18:05, läsnä: 
osa 524 §:ää

Ranto, Sanna tutkija
asiantuntija
saapui 17:40, poistui 18:05, läsnä: 
osa 524 §:ää

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
494 - 524 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
494 - 498, 500, 503 - 514 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
501, 502 ja 519 - 521 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
499, 515 - 517 ja 524 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
518 ja 523 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
522 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
494 - 524 §:t
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§ Asia

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

495 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

496 Kj/1 V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon 
rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin

497 Kj/2 V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoi-
suuden torjumisesta

498 Kj/3 V 17.5.2017, Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoi-
minnan perusteiden päivittäminen

499 Kj/4 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

500 Kj/5 V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uu-
distamiseen liittyen

501 Kaj/1 V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

502 Kaj/2 V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Ra-
kennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

503 Kj/3 Kaupungin edustajat ja isännät virallisissa tilaisuuksissa valtuustokau-
den alkaessa

504 Kj/4 Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle

505 Kj/5 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta

506 Kj/6 Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet

507 Kj/7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialuei-
den toteuttamiseen

508 Kj/8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteis-
hankkeiden toteuttamiseen

509 Kj/9 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaano-
ton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

510 Kj/10 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhal-
lituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017

511 Kj/11 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 2016 
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kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018

512 Kj/12 Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 
jatkamisesta vuosille 2017 - 2018

513 Kj/13 Kaupunginvaltuuston 3.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

514 Kj/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

515 Kj/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

516 Ryj/1 Loviseholminpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen. Sörnäinen 
VIO nro 5836/1

517 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

518 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

519 Kaj/1 Vartiosaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12461)

520 Kaj/2 Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 
22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja 
P101)

521 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

522 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

523 Sj/2 Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteutu-
minen Helsingissä

524 Ryj/3 Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmas-
totyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian valmistelua 
varten
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§ 494
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 Mirka 
Vainikan ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja 
Silvia Modigin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Silvia Modi-
gin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirka 
Vainikan ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja 
Veronika Honkasalon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 495
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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§ 496
V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon 
rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, va-
kuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantora-
haston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liittees-
sä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 
5 §

2 1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto
3 2001-06-20 Lähiörahasto
4 2000-09-13 Vakuutusrahasto
5 2001-09-26 Asuntotuotantorahasto
6 2014-11-26 Innovaatiorahasto
7 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian 2.5.2017. Asian liitteessä 1 (3 §, Ra-
haston käyttö) mainittiin virheellisesti seuraavaa: Korvausta ei kuiten-
kaan suoriteta sellaisen omaisuuden osalta, josta maksua ei vahingon 
tapahtumisvuonna ole veloitettu.
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Ko. määräys on tarkastusviraston suosituksesta poistettu rahaston 
säännöistä valtuuston aiemmalla päätöksellä 13.9.2000, 212 § ja kau-
punginhallituksen päätöstä tulee tältä osin korjata.

Tämä päätös kumoaa kaupunginhallituksen 2.5.2017 tekemän päätök-
sen.

Kaupungilla on kuusi eri ajankohtina perustettua kirjanpidollista rahas-
toa:

Rahasto  Säännöt vahvistettu (viimei-
sin päätös) 

  
Urheilu- ja ulkoilulaitos-       
  rahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Kamppi-Töölönlahti           
   -investointirahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Vakuutusrahasto  Kvsto, 13.9.2000, 212 §
Lähiörahasto Kvsto, 20.6.2001, 206 §
Asuntotuotantorahasto    Kvsto, 26.9.2001, 270 §
Innovaatiorahasto    Kvsto, 26.11.2014, 363 §

Rahastojen säännöistä päättää kaupunginvaltuusto, mikä on huomioitu 
myös 1.6.2017 voimaan tulevassa hallintosäännössä (Kaupunginval-
tuuston tehtävät, 7. luku, 1 § 22).

Em. rahastoista kolmen säännöissä (urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, va-
kuutusrahasto ja asuntotuotantorahasto) rahaston käyttöä koskevissa 
määräyksissä on annettu toimivaltaa viranhaltijoille ja toimielimille, jotka 
lakkaavat 1.6.2017 lukien uuteen johtamisjärjestelmään siirtymisen yh-
teydessä. Lisäksi 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti 
innovaatiorahaston varojen käytöstä päättää jatkossa kaupunginhalli-
tuksen elinkeinojaosto. Päätöksentekovaltuudet esitetään nyt muutetta-
van vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston osalta esitetään myös, että kaupunginhallitus voisi jatkossa 
hyväksyä lainojen myöntämisen 3 milj. euroon saakka (ylärajana on ny-
kyisin 168 000 euroa). 

Samassa yhteydessä teknisenä muutoksena esitetään, että kaikkien 
kuuden rahaston eri vuosikymmeniltä peräisin olevien sääntöjen muoto 
ja rakenne yhtenäistetään, jolloin ehdotettujen sääntöpäivitysten jäl-
keen eri rahastojen sääntöjen numeroidut kohdat koskisivat jatkossa 
samoja asioita.
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Lisäksi kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 § (Bill & Melinda Gates -
lahjoitusrahasto: Kvsto 25.10.2000;  muut lahjoitusrahastot: Kvsto 
12.10.1994) esitetään muutettavan siten, että varojen sijoittamisesta 
määrää 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 12 luvun 5 § 1. koh-
dan mukaisesti rahoitusjohtaja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 
5 §

2 1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto
3 2001-06-20 Lähiörahasto
4 2000-09-13 Vakuutusrahasto
5 2001-09-26 Asuntotuotantorahasto
6 2014-11-26 Innovaatiorahasto
7 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 463

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, va-
kuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantora-
haston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liittees-
sä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
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tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 497
V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriar-
voisuuden torjumisesta

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa (17.2.2016) esite-
tyillä perusteilla, että talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään 
tehokkaimmat tavat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. 
Keinoja tulisi selvittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta 
myös liikuntatoimessa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muu-
toin kaupungin toiminnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhais-
kasvatusviraston yhteistyössä kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. 
Myös keinojen vaikuttavuuden seuranta on syytä aloitteen mukaan 
suunnitella.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016 (§ 241) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi päätöshistoriasta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Pa-
lautusesityksen perusteluissa esitettiin kaupunginhallitukselle uudelleen 
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valmisteltua siten, että siten, että keväällä 2017 budjetin raamineuvot-
teluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua lasten eriar-
voistumista Helsingin eri alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että eriarvoisuuden torjumista ja tapoja torjua 
lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla on arvioitu ja selvitetty osa-
na strategiaohjelman 2013 - 2016 toteuttamisen ja vaikuttavuuden ar-
viointia sekä osana valtuustokauden 2017 - 2021 kaupunkistrategian 
valmistelua. 

Valmisteluaikataulusta kaupunginhallitus toteaa, että kuntavaalien siir-
ryttyä keväälle 2017 ja valtuustokauden alkaessa 1.6.2017 siirtyvät ai-
emmin keväällä pidetyt raamineuvottelut pidettäväksi uusien 1.6. aloit-
tavien valtuustoryhmien kesken.

Valtuustokauden 2017-2021 kaupunkistrategian valmisteluprosessia 
esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa 6.2.2017. Kaupunkistrate-
gian virkavalmistelu käynnistettiin alkuvuodesta 2017, jotta mahdolliste-
taan uuden valtuuston poliittinen strategiatyö heti valtuuston aloittaes-
sa. Tarkoituksena on, että uudelle kaupunginvaltuustolle valmistellaan 
kesäkuun alkuun strategialuonnos ja tausta-aineisto valtuustoseminaa-
riin. Uudelle kaupunginhallitukselle valmistellaan kesäkuun alkuun vuo-
den 2018 talousarvion raami. Näin raamineuvotteluissa on käytettävis-
sä myös kaupunkistrategiaa varten valmistellut eriarvoistumiseen liitty-
vät tiedot ja ehdotukset.

Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttamisesta toimitettiin kaupunginval-
tuustolle seminaaria 2.-3.2.2017 varten laajahko materiaali kaupungin 
toimintaympäristön tilasta, strategiaohjelman toimenpiteiden toteuttami-
sesta ja strategiaohjelman vaikuttavuudesta.

Virastojen ja liikelaitosten arvioissa strategiaohjelman 2013−2016 to-
teutumisesta esitettiin mm. valtuustoseminaarin aineistoissa seuraavia 
lasten eriarvoistumisen torjumiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi viras-
tot raportoivat täydentävänä selvityksenä seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto totesi, että lasten ja nuorten auttamisessa 
heidän lähiyhteisöissään on onnistuttu hyvin ja kasvatuskumppanuu-
teen on osallistuttu muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen uudelleen 
kohdentamisella on vähennetty lastensuojelun pitkäaikaisia asiakkuuk-
sia ja kodin ulkopuolisia sijoituksia. Yhteistyössä varhaiskasvatuspalve-
lujen kanssa vakiinnuttanut toimintamallin lasten kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin tukemiseksi. Neuvolan määräaikaistarkastuksista poisjää-
neet kutsutaan tarkastuksiin kahdesti vuodessa ja tarvittaessa ollaan 
yhteydessä lastensuojeluun. Myös suun terveydenhuollossa on laadittu 
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prosessi kouluikäisten tarkastuksesta poisjääneiden muistuttamiseksi. 
Opiskeluterveydenhuollossa kutsutaan aktiivisesti terveystarkastuksiin 
oppilaita, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ohjataan ter-
veystarkastuksiin nuorten sosiaalityöstä ja kaikista tilaisuuksista, joissa 
nuoria tavataan. Lastensuojelu ja opetus-, sekä varhaiskasvatusvirasto 
ovat laatineet yhteisen toimintamallin syrjäytymisvaarassa olevien las-
ten ja nuorten tukemiseksi ja malli on aktiivisesti käytössä ja sitä arvioi-
daan säännöllisesti.

Lasten kodin ulkopuolisia sijoituksia on kyetty vähentämään kehittämäl-
lä ja lisäämällä kotiin vietäviä palveluja, suunnitelmallisella sosiaalityöl-
lä, kehittämällä yhteinen toimintamalli päihde- ja psykiatriapalvelujen 
kanssa lastensuojelun asiakaslasten vanhempien päihde- ja mielenter-
veysongelmien arviointiin, kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea 
lapsiperheille (mm. lasten harrastuksen tukemiseen), kohdentamalla 
sosiaaliohjausta opetusviraston OTE-opetuksen tueksi sekä lisäämällä 
monitoimijaisia raskauden aikaisia kotikäyntejä asiakastarpeen mukai-
sesti. Lasten kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat vähentyneet 9 %:lla 
vuodesta 2013 vuoteen 2015 verrattuna.

Opetusvirasto

Opetusviraston näkökulmasta koulupudokkuuden ehkäisyssä OTE-
opetus on ollut tuloksellista. OTE-opetus on opetuksen ja lastensuoje-
lun yhteinen toimintamalli, jossa laaja-alainen erityisopettaja ja lasten-
suojelun sosiaaliohjaaja toimivat työparina.  Se on kohdennettu perus-
koulun 7 -  9  -luokan oppilaisiin, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea pe-
ruskoulun opintojen loppuun saattamiseen. OTE-opetuksen kautta nuo-
ret ovat päässeet toiselle asteelle ja sijoittuneet lähes kaikki opiskele-
maan. 

Toinen koulupudokkuutta vähentävä toimintamuoto on joustava perus-
opetus eli Jopo – opetus, joka toteutetaan opetus- ja nuorisotoimen yh-
teistyönä. Nuoriso-ohjaajalla on keskeinen osa oppilaan työelämään 
ohjauksessa joustavan perusopetuksen toiminnan aikana. Opetus jär-
jestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi-
misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvonta-
palveluita käyttäen. Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joilla 
on vaara syrjäytyä heikon koulumotivaation vuoksi. 

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä on osaltaan vä-
hennetty kouluverkkoratkaisuilla, koulujen välisellä yhteistyöllä ja oppi-
laaksiottoa säätelemällä (määrittelemällä koulujen enimmäisoppilas-
määrät). Kouluverkkotarkasteluissa on koulutuspoliittisena tavoitteena 
ollut vähintään kaksisarjaiset yhtenäiset peruskoulut. Koulujen yhdistä-
misellä on pystytty muodostamaan suurempia oppilaaksiottoalueita ja 
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näin vaikuttamaan samalla oppilaaksiottoalueen ominaisuuksiin. Oppi-
mistuloksiin ovat negatiivisimmin yhteydessä sosiaalisen asuntokannan 
osuus alueella, aikuisväestön matala koulutustaso sekä vieraskielisten 
asukkaiden osuus. Esimerkiksi korkeakoulutettujen aikuisten väestö-
osuus vaihtelee sekä ala- että yläkoulujen tapauksessa noin kuudesta 
prosentista reiluun 40 prosenttiin. Perusopetuksessa alueelliset erot 
näkyvät myös oppilaiden tuen tarpeen kasvuna.  Koska koulujen oppi-
mistulokset ovat erittäin voimakkaasti yhteydessä alueen ominaisuuk-
siin, niin oppilaaksiottoalueen tarkastelulla pystytään vaikuttamaan 
myös koulutukselliseen tasa-arvoon. Vuonna 2016 on lisätty yhteistyötä 
kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa, sillä kaupunkirakenne ja 
sen kehittäminen luovat aluerakennetta.  

Lähikoulunsa valinneiden peruskouluikäisten osuus on kasvanut. Ke-
väällä 2016 kaupungin ensimmäisen luokan oppilaista runsaat 87 % 
valitsi oman oppilaaksiottoalueensa koulun ja seitsemännen luokan op-
pilaista lähes 77 %. 

Peruskouluissa on kehitetty integratiivisen ja inklusiivisen opetuksen 
malleja. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilaista voi opis-
kella omassa lähikoulussaan. Alkuopetuksen valmistavaa opetusta to-
teutetaan inklusiivisesti siten, että lähtökohtaisesti kaikki 1 – 2 luokka-
laiset valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat lähikoulussa. Inklusii-
vinen malli tukee maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumista ny-
kyistä paremmin, koska lapsi voi opiskella lähikoulussaan, jolloin hän 
voi luoda ystävyyssuhteita lähialueen muihin lapsiin. Syksystä 2017 al-
kaen pääsääntöisesti kaikki 1 – 2 luokkien oppilaat saavat valmistavaa 
opetusta omassa lähikoulussa nk. reppurahan turvin. Erityisopetukses-
sa tavoitteena on lisätä integraatio-oppilaiden suhteellista osuutta erityi-
sen tuen oppilaista sekä luoda uusia joustavia rakenteita, jotka vahvis-
tavat erityisluokkien integraatiota yleisopetuksen luokkien kanssa.

Maahanmuuttajataustaisen lasten määrän kasvu edellyttää uudenlai-
sen yhteisöllisen toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittä-
mistä. Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla opetusvi-
rastossa käynnistettiin vuonna 2016 Monikielinen ohjaaja-malli, jossa 
on kehitetty uudenlaista monikielistä ohjausta. Rahoituksella palkattiin 
viisi monikielistä ohjaajaa, joista jokainen toimii eri alueilla ja useam-
malla peruskoululla. Jokaisella ohjaajalla on 4-5 pääkoulua.  Ohjaajista 
neljä puhuu äidinkielenään somalin kieltä ja yksi arabiaa. Toiminta koh-
distuu kotoutumisessa tukea tarvitseviin oppilaisiin ja perheisiin. Moni-
kulttuurisilla ohjaajilla on keskeinen rooli kotoutumisessa, kotien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä, oppilaan opiskelun yleisessä ohjauksessa. 
Tämä vahvistaa oppilaan oman kulttuurin tuntemusta ja samalla avaa 
perheille suomalaista koulutusjärjestelmää.  
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Peruskouluissa on ollut yhtenäiset käytänteet poissaolojen puuttumi-
seen vuodesta 2014 alkaen. Luvattomien poissaolojen määrä on laske-
nut nopeasti etenkin yläluokkalaisilla. Myös vieraskielisten poissaolot 
ovat tasoittuneet samalle tasolle kotimaankielisten kanssa. Viimeisen 
kouluterveystutkimusten perusteella 8- ja 9-luokkalaisilla on lintsaami-
nen vähentynyt, kuulluksi tuleminen koulussa on lisääntynyt, liikunnan 
harrastaminen vapaa-ajalla lisääntynyt ja koulunkäynnin vaikeuksiin 
saatiin yleisemmin apua. Huolenaiheena on huumekokeilujen lisäänty-
minen.

Koko kaupungin oppimistulokset perusopetuksessa ovat kansallisella 
tasolla tai sen ylivaltakunnallisten kokeiden perusteella. Valtakunnalli-
set kokeet on tehty matematiikassa, luonnontieteissä ja terveystiedos-
sa viimeisten viiden vuoden aikana. Lukiokoulutuksessa ylioppilaskirjoi-
tusten tulokset ovat olleet pakollisissa aineissa keskimääräistä kansal-
lista tasoa parempia. 

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin. Yhdeksän nuorta kymme-
nestä kokee hallitsevansa arkeaan hyvin ja nuoret tietävät pääosin ke-
nen puoleen kääntyä, jos on vaikeuksia. Nuoret kokevat, että heillä on 
hyviä mahdollisuuksia vahvistaa taitojaan itseään kiinnostavissa asiois-
sa sekä suuntautua itseään kiinnostaville aloille. Joka kymmenellä nuo-
rella on kuitenkin vaikeuksia selviytyä elämässään. Ongelmien taustal-
ta löytyy mm. oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, mielenterveysongelmia 
ja erilaisia haastavia elämäntilanteita. Koulujen oppilashuoltohenkilöstö 
tarjoaa matalan kynnyksen palveluita kouluilla. Resurssoinnissa ei ole 
pystytty huomioimaan kovin paljon alueellisia eroja. Matalan kynnyksen 
palveluiden puute on ongelmana erityisesti psykiatrisissä palveluissa. 

Opetusvirasto raportoi, että koulutustakuun toteuttamisessa on onnis-
tuttu hyvin. Ammatilliseen koulutukseen saatujen lisäpaikkojen ja nivel-
vaiheen koulutusten sekä avoimen opiston toiminnan myötä kaikille pe-
ruskoulun päättäville nuorille pystytään tarjoamaan opiskelupaikka. Toi-
sen asteen koulutuksen eriarvoistumista voidaan vähentää tarjoamalla 
valmistavaa ja valmentavaa koulutusta ennen lukio- ja ammatillista 
koulutusta. Lukioon valmistava koulutus on suunnattu maahanmuuttajil-
le ja vieraskielisille nuorille. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus sopii nuorille ja nuorille aikuisille, jotka etsivät omaa kou-
lutus- ja urapolkuaan. Stadin ammattiopistossa tarjotaan avoimia opin-
toja, joiden avulla voi aloittaa yksilöllisesti ammatilliset opinnot ja tutus-
tua aloihin. Lisäksi nuorten työpajat tarjoavat vaihtoehdon ennen opin-
toja omien tietojen ja taitojen vahvistamiseen. 

Ammatillisessa koulutuksessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaisesti hän etenee 
opinnoissaan. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään yksilölli-
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set lähtökohdat ja tarpeet huomioon ottaen. Oppimisen tukea ja erityi-
sopettajan resurssia painotetaan joustavasti tarpeen mukaan. Opiskeli-
jan on mahdollista aloittaa opinnot myös kesken lukuvuoden. Kaikki 
opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijahuollon palveluihin (kuraattori-, 
psykologi- ja terveydenhuoltopalvelut). Opiskeluhuollon palveluissa pa-
nostetaan yhteisöllisiin opiskelijoiden hyvinvointia edistäviin ja ongelmia 
ennaltaehkäiseviin toimintatapoihin.

Ohjaamossa tavoitteena on tarjota neuvontaa ja ohjausta erityisesti 
työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Ohjaamo-hanke pyrkii 
tunnistamaan palveluiden katveet, jotta erityisesti ns. putoamisvaaras-
sa olevat nuoret löytäisivät omat polkunsa koulutukseen ja työhön. Oh-
jaamon tavoitteena on täydentää olemassa olevia palveluja, ei korvata 
niitä. 

Opetusala ja koulutuksen teema on ollut Ohjaamo Helsingin hankekau-
della konkreettisesti läsnä opetusviraston kanssa tehtävän yhteistyön 
ansiosta. Opetusvirastosta on ollut hankkeessa kokoaikaisesti sekä 
opinto-ohjaaja että erityisopettaja ja lisäksi osa-aikainen/kiertävä opin-
to-ohjaaja. Lisäksi ohjaamon nuorten käytössä on ollut kattava valikoi-
ma erilaisia koulutuksia ja opiskelun aloittamisen yksilöllisiä polkuja. 
Ohjaamossa opetusalan työntekijät ovat yhdessä muiden Ohjaamon 
työntekijöiden kanssa kehittäneet monialaista neuvontaa ja ohjausta, 
tuoneet omaa opetusalan osaamistaan muiden käyttöön ja vieneet sitä 
uusiin ympäristöihin. 

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusvirasto totesi, että strategiakauden aikana on onnistut-
tu kehittämään lasten hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä ja vahvistavia 
toimintatapoja, joilla kavennetaan alle kouluikäisten lasten terveyseroja.

Lapsen hyvinvoinnin seurannassa on onnistuttu neuvolan kanssa yh-
teistyössä toteutettavassa lapsen 4-vuotistarkastuksessa. Kokonaiskar-
toitukseen on liitetty lapsen haastattelu-kysymykset. Lapsen kokemuk-
set saadaan paremmin tietoisuuteen ja tarvittaessa voidaan nopeasti 
puuttua lapsen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. 

Neuvolan ja suun terveydenhuollon kanssa on kehitetty yhteinen vaih-
toehtoinen 3-vuotistarkastuksen malli, jossa lapsille toteutetaan tarkas-
tus päiväkodissa ja vanhemmat pääsevät keskustelemaan lapsen kehi-
tysvaiheeseen liittyvistä asioista yhdessä toisten vanhempien kanssa. 
Malli on käytössä kaikissa etelän varhaiskasvatusalueiden päiväkodeis-
sa, joihin ilmoittautuu riittävästi lapsia. Malli laajeni Mellunkylän ja Mal-
mi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuonna 2017.   
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Lasten päivittäistä liikkumista sisällä, ulkona, pihalla ja luonnossa on li-
sätty monin eri tavoin. Toimintaa on arvioitu ja oppimisympäristöjä kehi-
tetty. Varhaiskasvatusvirasto on ollut mukana valtakunnallisessa Ilo 
kasvaa liikkuen ohjelmassa. Vuoden 2016 aikana myös perheet ovat 
olleet mukana suunnittelemassa kuinka lasten päivittäisen aktiivisen 
liikkumisen tarve saadaan toteutumaan.

Strategiakauden aikana positiivisen diskriminaation määrärahaa on 
nostettu 0,85 miljoonasta eurosta niin, että se on tänä vuonna yhteensä 
1, 3 miljoonaa euroa.  Määrärahaa on käytetty pedagogisen osaamisen 
lisäämiseen, lisähenkilöstön palkkaamiseen ja päiväkotien ja leikkipuis-
tojen toiminnan kehittämiseen alueilla, joissa lasten ja perheiden syr-
jäytymisen riskitekijät ovat suuret. Määrärahalla on palkattu yhteensä 
22 lisävakanssia kuten erityisavustajia ja lastentarhaopettajia. Lisäksi 
osaamista on lisätty yhteensä 52 vakanssimuutoksella. 

Ensi toimikauden alussa itään (Fallpakka ja Vuosaari) perustetaan kak-
si integroitua erityisryhmää sisäisen auditoinnin havaintojen ja Helsin-
gin yliopiston Helsingin integroituihin erityisryhmiin kohdistuneen ”Las-
ten kehittyminen ja oppiminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi päivä-
kotien integroiduissa erityisryhmissä”- tutkimuksen tulosten perusteella. 
Ryhmien erityislastentarhanopettajien kustannukset kustannetaan posi-
tiivisen diskriminaation määrärahalla.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksessa on toteutettu alle 18-vuotiaiden kesätöiden 
lisäämistä. Strategiaohjelman tavoitteena oli lisätä alle 18-vuotiaiden 
kesätyöpaikkoja yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Ta-
voitteessa on onnistuttu hyvin, sillä nuorten kesätyöpaikkojen määrä on 
noussut strategiaohjelman aikana.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän aloitteesta Helsin-
gin kaupunki otti kesällä 2015 käyttöön 9. luokkalaisille tarkoitetun ke-
säsetelin, joka laajennettiin kokeilujen jälkeen koko ikäluokalle. Vuonna 
2016 Kesäseteli jaettiin yhteensä 5167 nuorelle. Setelin avulla 1295 
ysiluokkalaista eli 25 % ikäluokasta sai kesätöitä. Kesäseteli mahdollisti 
nuorille yli 800 uutta työpaikkaa. Liki 60 % työnantajista ilmoitti, että ei 
olisi palkannut nuorta ilman Kesäseteliä. Osa työnantajista palkkasi Ke-
säsetelin avulla useamman nuoren. Kesäseteli myös motivoi monet 
työnantajat palkkaamaan juuri nuoren kesätyöntekijän. Kesäseteli on 
saanut erinomaisen vastaanoton niin nuorten, koulujen kuin työnanta-
jien taholta. Kesäseteli on antanut pienille yrityksille mahdollisuuden 
palkata kesätyöntekijöitä, joiden työkokemus on vielä vähäinen.

Nuorisoasiainkeskuksen kesätoimintoihin palkattujen nuorten määrä on 
kasvanut vuosien 2013–2016 aikana. Nuorisoasiainkeskukselle palkat-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 14 (206)
Kaupunginhallitus

Kj/2
08.05.2017

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

tiin Heosin rahoilla vuonna 2013 kesätöihin 57 nuorta, vuonna 2014 73 
nuorta, vuonna 2015 heitä tuli 130 ja kesällä 2016 rahoitus saatiin 250 
nuorelle. Nuorisoasiainkeskuksen omalla rahoituksella palkattujen 13-
25-vuotiaiden määrät on tilastoitu kahdelta viimeiseltä vuodelta ja vuon-
na 2016 se oli yhteensä 126 nuorta ja vuonna 2015 118 nuorta. Kesällä 
2016 nuorisoasiainkeskuksella oli yhteensä 357 nuorta 13-25-vuotiasta 
kesätyöntekijää. Tilastoinnin mukaan heistä 2016 oli 13-17-vuotiasta ja 
141 18-25-vuotiasta.

Strategiaohjelman mukainen mahdollisuus harrastukseen torjuu osal-
taan eriarvoisuutta. Valtuustokauden alkuun verrattuna nuorten harras-
tusmahdollisuuksien kokonaistilanne on kehittynyt hyvin. Eri lähtökoh-
dista tulevien nuorten yhdenvertaisuus ja mahdollisuudet harrastaa 
ovat lisääntyneet. Tätä vapaa-ajan toiminnan vaikuttavuutta todentavat 
tutkimustulokset, joita on saatu nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston 
ja tietokeskuksen yhteistyönä toteutettavassa Hyvä vapaa-aika -hank-
keessa (vapari.munstadi.fi). Siinä testattiin toimintamallia, jossa koulu-
luokalla oli oma, nimetty nuoriso-ohjaaja nuorten vapaa-ajan tukena ko-
ko yläkoulun (syksy 2013–kevät 2016) ajan. 

Yhteensä tutkimushankkeeseen osallistui viidestä eri yläkoulusta 12 
luokkaa eli noin 170 nuorta eri puolilta Helsinkiä. Positiivisen erityiskoh-
telun tukea saavien koulujen rehtorit valitsivat toiminnalle koulustaan 
yhden tai kaksi kohdeluokkaa ja näille vertailuluokat, jotka osallistuivat 
vain tutkimukseen. Kaikki hankkeen kohdeluokat olivat tavallisia perus-
koululuokkia, mutta tutkimuksen vertailuluokilla oli oppilaiden harrastu-
neisuuteen liittyvä painotusopetus, kuten kuvataide- tai liikuntapaino-
tus. Hanke lisäsi näin harrastamisen mahdollisuuksia niiden tavallisten 
luokkien oppilaiden parissa, joille omiin taipumuksiin tai toiveisiin liittyvä 
tuki ei ollut olennainen osa nuoren vapaa-aikaa saati tavallista koulu-
päivää. Koska nuorisotyötä tehtiin koulun kontekstissa, nuorten vapaa-
ajan viettoon kodin ulkopuolella suhtauduttiin myötämielisesti myös 
niissä perheissä, joille ennen hanketta esimerkiksi nuorisotalot ovat 
näyttäytyneet arveluttavina tiloina. Rehtoreiden mukaan joillekin maa-
hanmuuttotaustaisille nuorille hanke oli ainoa mahdollisuus harrastuk-
siin kodin ulkopuolella. 

Hyvä vapaa-aika -hankkeen mallin mukainen, peruskoulussa tehtävä ja 
liikkuva, nuorisotyö tavoittaa kattavasti lähes koko ikäluokan, myös sen 
noin 90 prosenttia nuorista, joka ei käy nuorisotaloilla. Hankkeeseen 
osallistuneet nuoret kertoivat tapaavansa nuorisotyöntekijöitä mieluiten 
nimenomaan koulussa (n. 70 %) ja vasta toiseksi mieluiten nuorisota-
loilla (n. 35 %). 

Matalan kynnyksen harrastamisessa saavutettavuus tarkoittaa paljon 
muutakin kuin alhaista hintaa, ja keskeiseksi käsitteeksi uuden harras-
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tuskulttuurin omaksumisessa on noussut kyvykkyys, jonka voi jakaa 
kolmeen alakohtaan: a) toimintamallit (miksi ylipäätään pitäisi har-ras-
taa?), b) osaaminen (omaksunko tarvittavat taidot?) ja c) tiedot (miten 
harrastuspaikassa toimitaan?). Nuoriso-ohjaajien pitkäjänteisellä tuella 
harrastamisen kulttuurit ja mahdollisuudet tulivat nuorille tutuiksi. Koska 
toiminta oli vapaaehtoista ja kohdennettu koko koululuokalle, se ei lei-
mannut yksittäistä nuorta erityistoimenpiteiden kohteeksi, vaan teki toi-
mintaan osallistumisesta nuorelle helppoa ja ”normaalia”.

Keskeinen harrastamiseen liittyvä onnistuminen oli se, että nuorille tar-
jottiin mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia niihin sitoutumatta. 
Nopeatempoisessa ja monille eri vaikutteille alttiissa elämänvaiheessa 
erilaisten asioiden kokeileminen ja uusien rajojen ylittäminen on merki-
tyksellistä. Hankkeen toiminnan kohteina olleista nuorista kaikki (100 
%) kokeilivat itselleen uusia ja mielekkäitä harrastuksia, ja heistä 1/3 
jatkoi uutta harrastustaan pidempään. 

Yhdeksännen luokan keväällä (2016) kohdeluokan nuorista 75 prosent-
tia sanoi, että heillä on vähintään yksi asia, jonka tekeminen on heistä 
kivaa. Vertailuluokilla luku oli 87 prosenttia. Tässä oli strategiaohjelman 
tavoitteiden toteutumisen kannalta parantamisen varaa. Kevään ja ke-
sän 2016 jälkeen kohdenuorten kanssa onkin jatkettu vapaa-ajan tuke-
mista ja näiden niin sanottujen omien juttujen löytämistä. Harrastami-
nen on lisääntynyt vielä peruskoulun päättymisen jälkeisenä syksynä-
kin (2016). 

Omaan tahtiin tehtäviä vapaa-ajan toimia ei aina mielletä harrastuksik-
si, vaikka ne olisivat säännöllisiä ja tuottaisivat mielihyvää. Nuorelle 
keskeisin hyvän vapaa-ajan määritelmä on vapaus valita itse se, mitä 
omalla ajallaan tekee. Ystävien kanssa vietetty aika on kaikkein paras-
ta aikaa, jota harrastukset voivat myös haitata, mutta ystävän kanssa 
nuori on toisaalta myös valmis kokeilemaan mitä tahansa uutta harras-
tusta.

Harrastus rentouttaa ja antaa vastapainoa koulutyölle. Hankkeen toi-
minnan kohteina olleista nuorista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että Hyvä 
vapaa-aika -hankkeen tuki oli tehnyt koulussa käymisestä mukavam-
paa. Yhdessä oman koululuokan kanssa vietetty vapaa-aika vahvistaa 
luokan sisäisiä ystävyyssuhteita ja lisää yhteishenkeä, mikä vähentää 
kiusaamista. Näin poissaolot vähenevät ja oppimistulokset paranevat. 
Peruskoulun jälkeisenä syksynä (2016) kaikilla hankkeen kohdeluok-
kien nuorilla oli opiskelu- tai työpaikka (100 %). Koska yli puolet tuetun 
vapaa-ajan toiminnan kohteina olleista nuorista oli muun kuin suomen- 
tai ruotsinkielisiä (52 %) ja poikia (62 %), tulos osoittaa merkittävää on-
nistumista. Riski jäädä vaille peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa tai 
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päättötodistusta koskee nimenomaan maahanmuutto-taustaisia ja poi-
kia.

Liikuntavirasto

Liikuntavirasto arvioi, että vuosina 2013–2016 Liikkuva Koulu toiminta 
on onnistunut liikuttamaan koululaisia ja tuomaan liikettä koulupäivään. 
Liikuntavirasto ja opetusvirasto tekevät yhdessä liikkuva koulu-toimin-
taa ja se toimii kaikissa kaupungin peruskouluissa. 7-12-vuotiaille ala-
koululaisille lapsille on järjestetty monipuolinen maksuton tai edullinen 
harrasteliikuntaa iltapäivisin koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevis-
sa liikuntapaikoissa (Easy-Sport) on onnistunut hyvin. Samoin liikunta-
virasto järjestämä monipuolinen matalan kynnyksen harrasteliikuntaa 
13 - 17-vuotiaille yläkouluikäisille nuorille (FunAction) on toiminut hyvin. 
Lähiliikuntapaikkojen ja ulkokuntoilupisteiden määrää lisätty ja laatua 
on kehitetty.

Kaupunginkirjasto

Lasten palveluita ja asiakaskokemuksia on selvitetty tutkimuksin ja ti-
lastoista koko strategiakauden ajan. Lapset ovat olleet voimakkaasti 
painopisteenä. Tulosten perusteella on tehty muutoksia palveluihin, ja 
jotkut kirjastot kuten Roihuvuori ovat erikoistuneet lasten palveluihin. 
Lähikirjastojen tapahtumatuotannon painopiste on siirretty lastentapah-
tumiin. Lisäksi mm. kirjalahja kaikille ekaluokkalaisille 2015 -16, Apa-
raattisaari-mediakasvatuspeli yhdessä varhaiskasvatusviraston kanssa 
(2015). On luotu perhekirjastokonsepti (2016).

Kaupunginkirjasto tavoittaa suuren osan helsinkiläisnuorista. 52 % alle 
20-vuotiaista helsinkiläisistä käytti kirjastokorttiaan ajalla lokakuu 2015 
– lokakuu 2016. Lisäksi kirjastot laajoine aukioloaikoineen ovat nuorille 
tärkeitä oleskelupaikkoja.

Kirjasto ollut mukana eri hankkeissa: Kirjasto treenaa nuoria –nuoriso-
takuuhankkeessa, Pulssi-yhteistyössä, Ruuti-verkostossa ja RuutiEx-
poissa. Meidän kirjasto –hankkeessa nuoret suunnittelivat kahden kir-
jaston remontteja v.2013, Ammattikoululaisten lukemiskampanja 2016.

Tietokeskus

Tietokeskus raportoi, että nuorten hyvinvointikertomus on yhdessä nuo-
risoasiainkeskuksen kanssa tehty laaja kooste nuoriin liittyviä tietoja.  
Hyvinvointikertomus koostuu neljästä tiedon osa-alueesta: indikaatto-
reista, kokemustiedosta, tutkimuksista ja blogeista. Kyse on uudesta ja 
innovatiivisesta tavasta kerätä ja välittää hyvinvointitietoa (ks. 
www.nuortenhyvinvointikertomus.fi)
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Nuorten hyvinvointikertomuksen kokemusten myötä tietokeskuksessa 
on saatu valmiiksi helsinkiläisten hyvinvoinnin tietokanta, johon kootaan 
yhteen eri väestöryhmien tilannetta. Tietokanta kattaa erityisesti nuor-
ten ja lasten tilastoja, jatkossa aineistot laajenevat yhä enemmän 
ikääntyneeseen ja työikäiseen väestöön

(ks. www.hyvinvointitilastot.fi). 

Valtuustoseminaarin materiaalina olleesta Helsingin tila ja kehitysrapor-
tista voidaan lasten eriarvoisuudesta eri alueilla todeta seuraavaa:

Yksinhuoltajien osuus on pysynyt Helsingissä hyvin tasaisena jo pari 
vuosikymmentä, kun koko maassa osuus on kasvanut. Alueelliset erot 
ovat melko suuria; lähes joka kolmas Itäisen suurpiirin lapsista asuu yk-
sinhuoltajaperheessä, Pohjoisen suurpiirin lapsista taas viidennes.

Lasten pienituloisuus on vähentynyt Helsingissä vuodesta 2011 lähtien 
nopeammin kuin koko maassa, ja myös vähän muuta helsinkiläisväes-
töä nopeammin. Pienituloisten asuntokuntien lapsista puolet asuu Itäi-
sen ja Koillisen suurpiirin alueella. Pienituloisuuden vähentymistä on ta-
pahtunut kuitenkin eniten juuri näillä alueilla.

Helsinkiläiset nuoret ovat hyötyneet nuorisotakuun tuomista muutoksis-
ta. Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on parantunut yhteisha-
kujärjestelmään vuonna 2014 tehtyjen muutosten myötä. Samalla pää-
kaupunkiseudulle tuli enemmän aloituspaikkoja etenkin ammatilliseen 
koulutukseen. Muutokset ovat tasoittaneet alueiden ja koulujen eroja.

Kouluttaiset erot jatkokoulutukseen siirtymisessä ovat tasaantuneet 
vuosina 2010–2014 heikommin jatkokoulutukseen siirtyneiden koulujen 
parantaessa koulutukseen siirtyneiden osuutta. Vuonna 2010 heikoim-
man tuloksen saaneesta peruskoulusta vain 65 prosenttia siirtyi jatko-
koulutukseen samana vuonna. Vuonna 2014 heikomman koulun tulos 
oli noussut 82 prosenttiin (erikoiskoulut ja aikuislukiot eivät ole mukana 
tarkastelussa).

Samoin alueittain tarkasteltuna 16–18-vuotiaiden koulutukseen osallis-
tumisen erot ovat pienentyneet vuodesta 2011 lähtien. Muutos on ta-
pahtunut heikommin menestyneiden alueiden parantaessa tilannettaan. 
Vuonna 2011 kaikista helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista oli tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa 84 prosenttia ja heikoimmalla peruspiirillä 66 
prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä kokonaisosuus on noussut 88 pro-
senttiin ja heikoimman peruspiirin osuus jopa 82 prosenttiin.

Positiivista kehitystä on ollut myös koulutuksen keskeyttämisessä, joka 
on jatkanut vähentymistään koko 2000-luvun ajan etenkin ammatillises-
sa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen oli varsin yleistä vielä muuta-

http://www.hyvinvointitilastot.fi/
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ma vuosi sitten. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt koko 
maan tasolle, mutta ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on Hel-
singissä edelleen yleisempää kuin koko maassa. Vieraskieliset opiske-
lijat keskeyttävät kotimaankielisiä useammin lukiokoulutusta, mutta vä-
hemmän ammatillista koulutusta.

Koulutuksen alueellisia eroja voidaan tarkastella myös koulujen välisten 
oppimistuloissa havaittavien erojen näkökulmasta. Kansallisella tasolla 
heikoimpien ja parhaimpien koulujen väliset erot ovat selvästi kasva-
neet viime vuosina (PISA 2015). Helsingissä koulujen eriarvoistumiske-
hitystä on pyritty hillitsemään muun muassa ohjaamalla lisäresursseja 
sellaisille kouluille, joiden oppilaspohja ja oppimisympäristö ovat haas-
tavia. Näiden lisäresurssien, eli positiivisen diskriminaation (PD) mää-
rärahojen kohdentuminen pohjautuu Helsingin kouluille kehitettyyn ti-
lastolliseen laskentamalliin vuodelta 2009. Laskentamalli on ainutlaatui-
nen Suomessa ja sen tavoitteena on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitse-
vat koulujen oppilaspohjan sosiaalista taustaa kuvaavien tekijöiden pe-
rusteella lisäresursseja.

PD-määrärahojen jakoperusteena oleva PD-indeksi päivitettiin Helsin-
gin kaupungin tietokeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä vuonna 
2016. Päivityksessä huomioitiin uusimmat aineistot, jotka kuvaavat 
koulujen oppimisympäristön ja oppilaspohjan haasteita opetukselle. It-
se mallia ei lähdetty tässä yhteydessä muuttamaan. PD-indeksin päivit-
tämisen yhteydessä huomattiin, että alueellisten sosioekonomisten 
muutosten takia koulujen järjestys tuen saajina on muuttunut. PD-in-
deksi tuleekin tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta PD-määrärahat koh-
dentuvat tehokkaasti niitä tarvitseville kouluille. PD-indeksin laskenta-
mallia ja PD-määrärahan vaikuttavuuden mittaamista on lähdetty kehit-
tämään edelleen tietokeskuksen ja opetusviraston toimesta syksyllä 
2016 ja tämä työ jatkuu vuonna 2017. Opetusvirasto on jakanut pd-ra-
haa koulujen käyttöön lähes 2 milj. euroa. Määräraha on pysynyt sa-
mansuuruisena viime vuosina. Positiivisen diskriminaation rahoituksella 
koulut ovat pääsääntöisesti palkanneet lisää opettajia ja koulunkäyntia-
vustajia. Tämä on mahdollistanut yksilöllisemmän tuen sitä tarvitseville 
oppilaille. 

Koulutustaustan mukaan luokiteltuna alle 25-vuotiaiden työttömien 
määrä on vähentynyt eniten niillä nuorilla, joilla oli vain perusasteen 
koulutus tai koulutustausta ei ollut tiedossa. Tästä voidaan päätellä, et-
tä moni näistä nuorista onnistui saamaan koulutuspaikan ammatillises-
ta koulutuksesta tai siihen valmentavasta koulutuksesta, joka on suun-
nattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille. 25–29-vuotiaiden 
työttömien määrä kasvoi erityisesti korkea-asteen koulutustaustan 
omaavilla, tosin ero keskiasteen ja perusasteen koulutuksen omaaviin 
oli pieni.
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Nuorten toimeentulotuen tarve vaihtelee paljon Helsingin sisällä. Nel-
jässä Helsingin peruspiirissä useampi kuin joka neljäs 15–29-vuotias oli 
saanut toimeentulotukea vuoden 2015 aikana, kun taas matalammil-
laan toimeentulotukea tarvitsi ainoastaan 2,5 prosenttia peruspiirin nuo-
rista. Vuosina 2013–2015 tuen saajien osuus nuorista oli kasvanut kai-
killa peruspiireillä yhtä lukuun ottamatta. Voimakkainta kasvu oli alueil-
la, joissa tuen saajien osuus oli jo ennestään korkea.

Yhteenveto

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnitty-
mistään yhteiskuntaan ja kulttuuriin laajana monihallintokuntaisena yh-
teistyönä. Päättyvällä valtuustokaudella virastot ovat onnistuneet hyvin 
asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioitaessa. Eriarvoistumisen tor-
junta edellyttää eri toimialojen mittavaa keinovalikoimaa.

Kouluja ja muita lasten ja nuorten palveluja vahvistetaan erityisesti niillä 
alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa heidän yhdenvertaisen asemansa 
varmistaminen sitä edellyttää.

Tarkoituksena on, että lasten ja samalla koko väestön hyvinvointierojen 
seuranta on uudella valtuustokaudella yksi tilasto- ja tutkimusohjelman 
strateginen painopistealue ja parhaillaan valmistellaan mm. vuosittai-
sen seurannan raportointimallia. Hyvän tietopohjan, toimenpiteiden vai-
kuttavuuden seurannan avulla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja muiden eri toimialojen tiivistyvän yhteistyön perusteella palveluja 
kehitetään edelleen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

28.09.2016 Palautettiin

Valtuutettu Hannu Oskala ehdotti valtuutettu Erkki Perälän kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että keväällä 2017 budjetin raa-
mineuvotteluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua las-
ten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten että keväällä 2017 budjetin 
raamineuvotteluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua 
lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla.
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Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele 
Luukkainen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho, Tuulikki Vuorinen
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Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
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Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Pekka Majuri, Osku Pajamäki, Ilkka 
Taipale, Pertti Villo

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 807

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden 
eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää alueiden eriarvoistumisen torjumis-
ta ja alueiden omaleimaisuuden kehittämistä tärkeinä tavoitteina.

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
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suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointikerto-
muksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla alueiden 
asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston useis-
sa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen asuk-
kaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemusa-
siantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvin-
vointi-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on lap-
siperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Palve-
lujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat in-
tegroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperheiden 
palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä osa-
na palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen ar-
viointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  

Mikäli lapsi ja perhe tarvitsee enemmän tukea, on lastensuojelun asiak-
kuuden tarpeen arvioimiseksi koko kaupungissa käytössä yhteiset kri-
teerit, joilla arvioidaan sekä lapsen hyvinvoinnin että vanhemmuuden ti-
lannetta. Samoilla kriteereillä selvitetään myös perheen myönteisiä voi-
mavaroja palvelutarvetta arvioitaessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä. Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä voidaan tarjota 
monipuolisemmin ja kattavammin ehkäisevää tukea lapsiperheille ja si-
ten ehkäistä eriarvoistumisen kehittymistä eri alueilla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään lasten ja perheiden tilanteiden 
moniammatillista arviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen 
omia voimavaroja ja löytää tarpeen mukaiset palvelut, joilla perheitä 
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voidaan tukea. Terveys- ja hyvinvointitietojen pohjalta voidaan uudistaa 
palveluja siten, että alueiden eriarvoisuus vähenee, lapsiperheiden hy-
vinvointia edistetään ja terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena koulutuksellista tasa-ar-
voa ja alueiden erilaistumiskehituksen torjumista. Asuinalueiden erilais-
tumiskehitys on uhkaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle. 

Helsingissä on monipuolinen koulutustarjonta. Suomenkielisessä peru-
sopetuksessa kaupungin koulujen lisäksi peruskoulutusta antaa 14 so-
pimuskoulua ja 13 muuta yksityistä tai valtion koulua. Oma oppilaksiot-
toalue on 11 sopimuskoululla ja 2 valtion koululla. Ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa on yksi yksityinen koulu.

Oppilaan oma lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoalueiden ja -kriteerei-
den kautta. Lähikoulun valitsevien määrä on kasvanut viime vuosina 
suomenkielisessä perusopetuksessa. Keväällä 2015 omaan lähikou-
luun meni 1. luokkalaisista 88 prosenttia ja 7. luokkalaisista 76 prosent-
tia. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa 1. luokkalaisista 96 prosenttia 
ja 7. luokkalaisista 90 prosenttia tuli oman koulun oppilaaksiottoalueel-
ta. Näihin lukuihin on laskettu myös omalta oppilaaksiottoalueelta kou-
lun painotettuun opetukseen päässeet oppilaat. 

Lähikoulun valitsevien määrän kasvuun vaikuttaa monet tekijät. Koulut 
ovat tehneet pitkään hyvää alueellista yhteistyötä, kehittäneet nivelvai-
heyhteistyötä alku- ja esiopetuksessa, 6. ja 7. luokkien välillä sekä pe-
ruskoulun jälkeen siirryttäessä toiselle asteelle. Kaupungin koulujen 
enimmäisoppilasmäärä 1. ja 7. luokille on osaltaan ohjannut alueen op-
pilaita lähikouluun ja toisaalta rajoittanut jonkin verran koulun oman op-
pilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevien oppilaiden määrää. Myös so-
veltuvuuskoeverkon sekä kieliohjelman alueellisesta monipuolisuudes-
ta ja oikeasta kohdentamisesta lisää koulutuksellista tasa-arvoa.
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MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehi-
tystä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympä-
ristöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten 
positiivisen diskriminaation rahoituksella.  

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnittymistään yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja 
vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa nuor-
ten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää. Monihallin-
tokuntaiset, alueelliset hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta vah-
vistaa poikkihallinnosta yhteistyötä. Sen toiminta pohjautuu lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen alueilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutuksellisten tasa-arvo-
hanke kohdistuu kouluihin, joiden alueella on alhainen koulutustaso ja 
tulotaso sekä paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. 
Toimenpiteillä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja varmistetaan erityi-
sesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden osalta peruskoulun päät-
täminen ja toiselle asteelle siirtyminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä 
nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja liikuntatoi-
men kanssa. 

Kodin ja koulun yhteistyön malleja on monipuolistettu, jotta kaikki huol-
tajat saadaan mukaan oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen. Van-
hempien osallisuutta on lisätty ja vahvistettu. 

Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia 
toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on käy-
tössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla kiinni-
tetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkamiseen 
toiselle asteelle. 

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympä-
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ristöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli 
vakiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikunta-
virasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa sel-
vittävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähilii-
kuntapaikkoja. 

Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 

Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu käyt-
töön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat oppi-
laaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tulo-
taso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoittee-
na on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan sosi-
aalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavoit-
teena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei käytetä vastaavan tyyppisiä 
malleja koulujen määrärahojen jakamisessa. Sen sijaan Tukholman 
kaupungin opetustoimi käyttää mallia, joka perustuu samoihin kolmeen 
muuttujaan. Mallin kehittämisen lähtökohtana on alkujaan ollut se, että 
mallin muuttujien valinnan ja muuttujien saamien painokertoimien tulee 
perustua tutkimustietoon ja mallin ennustevoiman testaamisesta saata-
viin tuloksiin. Mallin ennustevoima tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka 
hyvin malli onnistuu kuvaamaan koulujen toimintaympäristön haasteel-
lisuutta

PD-indeksi on tarkistettu vuonna 2012 ja keväällä 2016. Viimeisessä 
tarkistuksessa näkyi rakentamisen ja  koulujen yhdistymisen vaikutus 
joidenkin koulujen oppilaaksiottoalueiden indikaattoreihin. Alueellisten 
sosioekonomisten muutosten seurauksena koulujen järjestys tuen saa-
jina on muuttunut ja myös negatiivisen indikaattorin saajien prosentu-
aalinen määrä on vähentynyt vuodesta 2012 (45%) vuoteen 2016 
(38%). 

Opetuslautakunta kannattaa selvityksen tekemistä tehokkaimmista ta-
voista torjua lasten eriarvoistumista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ar-
viointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa, 
jolloin talousarvion 2017 esittelyyn mennessä kattavaa selvitystä ei 
pystytä tekemään.

Käsittely
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31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Hertzbergin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti esityslistan 
3. kappaleen ("Helsingissä on monipuolinen…") viimeisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti:"Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yksi 
yksityinen koulu."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

Eriarvoistumiseen puuttuminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edel-
lyttää luotettavaa ja hyvää tietopohjaa ja asiantuntevia tulkintoja. Tieto-
keskus on useita vuosia tuottanut tietoa asuinalueiden eriytymiskehityk-
sestä ja viime vuosina myös eri väestöryhmien väliset terveys- ja hyvin-
vointierot ovat nousseet raportoitavan tiedon joukkoon. 

Tietokeskuksen tulevien vuosien tilasto- ja tutkimusohjelman yhtenä st-
rategisena painopistealueena on eri väestöryhmien hyvinvointierojen 
seuranta, joka on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen la-
kisääteistä kokonaisuutta. Työ, koulutus, sosiaaliset suhteet, asuminen, 
palvelut ja tulonsiirrot luovat mahdollisuuksia ihmisarvoiselle elämälle. 

Helsinkiläisten yleinen tulotaso on muun maan tulotasoa korkeampi, 
mutta väestöryhmien välillä on havaittavissa eroja. Tuloerojen tarkaste-
lu väestöryhmittäin ja alueittain tuo näkyväksi sosioekonomisia eroja ja 
yhtäläisyyksiä sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskejä. Pienituloisissa per-
heissä asuvien lasten osuus on korkeampi kuin muualla maassa ja li-
säksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltajaperheessä. Myös työttömien 
ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä, mikä 
välillisesti voi vaikuttaa lasten eriarvoistumiseen.
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Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tietokes-
kuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiiviisti 
mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mukana 
tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriar-
voistumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisäl-
töä suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean vi-
raston yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon 
avulla operatiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asetta-
maan tietoon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen 
vähentämiseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppimis-
tuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi ke-
hittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Yleisem-
minkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on erit-
täin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

Lasten eriarvoisuuden tilanteen tarkastelu ei ole mahdollista ilman laa-
dukkaita ja säännöllisesti päivitettäviä tietovarantoja ja tutkimusta. Tie-
toon perustuva johtaminen on tietokeskuksen toiminnan ytimessä ja 
voimme siten tukea tätä tärkeää työtä.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: Puh nro 09 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden tor-
jumisesta:
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Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaikutuk-
sia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota lapsil-
le ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä kasvu-
aan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto on 
pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-
kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja 
nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

Helsingin eri alueiden eriarvoistumiseen liittyvät riskit on tiedostettu lii-
kuntavirastossa, ja tämä kehityssuunta on pyritty huomioimaan palve-
luiden suunnittelussa jo useamman vuoden ajan. Liikunnan harrasta-
mattomuus näkyy Helsingissä erityisesti itäisessä Helsingissä ja Pasi-
lassa. Näillä alueilla yli viidennes 20 vuotta täyttäneistä ei harrastanut 
vapaa-ajallaan liikuntaa. Mellunkylässä liikuntaa harrastamattomien 
osuus on THL:n tuottaman kyselyn mukaan 28 prosenttia ja Pasilassa 
24 prosenttia (Helsingin Tietokeskus 2016). Kouluterveyskyselyn 
(2013) perusteella puolestaan tiedetään, että fyysisen aktiivisuuden 
suositukset täyttyvät kaikkein heikoiten idän ja koillisen alueella. 

Liikuntatoimi on rakentanut viime vuosikymmeninä vetovoimisia liikun-
tapaikkoja ja tukenut muita liikuntahankkeita erityisesti itäisessä Helsin-
gissä, jossa liikuntaa harrastetaan suhteessa vähemmän kuin muualla 
Helsingissä. Merkittävimpiä näistä liikuntapaikoista ovat Liikuntamylly, 
Kivikon liikuntapuisto, Kivikon hiihtohalli, Kontulan liikuntapuiston teko-
jääkenttä, Pallomyllyn palloiluhalli, Vuosaaren liikuntapuisto, Aurinko-
lahden uimaranta, Vuosaaren jäähalli ja Arena Centerin Myllypuron sa-
libandyhalli sekä lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilulaitteet.

Liikuntavirasto seuraa sekä valtakunnallisia että kaupunkikohtaisia las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tietolähteitä, ja pyrkii tavoittamaan palveluil-
laan juuri heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset sekä ne, jotka ei-
vät vielä hyödynnä liikuntapalveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edis-
tämisessä. Tästä syystä etenkin eri alueiden matalan kynnyksen liikun-
tapalvelutarjontaa on haluttu kehittää. Palveluohjausta eri hallintokun-
tien välillä pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa erillisten han-
kerahoitusten turvin, jotta erityistä tukea tarvitsevat perheet tai muut 
lasten kanssa toimivat tahot tulisivat tietoisiksi liikuntaviraston palve-
luista. 

Vuoden 2012 syksyllä liikuntavirasto aloitti yhdessä opetustoimen 
kanssa valtakunnallisen Liikkuva koulu – ohjelman jalkauttamisen hel-
sinkiläisiin peruskouluihin. Ohjelman avulla on tavoitettu lähes kaikki 
helsinkiläiset koululaiset alueesta tai oppilaiden taustoista riippumatta. 
Tällä hetkellä Liikkuva koulu on osa nykyisen hallitusohjelman kärki-
hanketta ”Liikuntaa tunti päivässä”. Liikuntaviraston sitovana talousar-
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viotavoitteena vuodelle 2016 on, että 85 prosenttia sekä suomen- että 
ruotsinkielisistä perusopetuksen kouluista ovat Liikkuvia kouluja.

Fyysisesti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää tukevat myös lii-
kuntaviraston omat lapsille ja nuorille suunnatut matalan kynnyksen lii-
kuntapalvelumallit (EasySport ja FunAction). Palveluiden kehittäminen 
aloitettiin niin kutsutuilta positiivisen diskriminaation alueilta, joista eten-
kin EasySport on laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisemmin myös 
muita Helsingin alueita. Kevään 2016 aikana toimintaan osallistuville 
lapsille on toteutettu kysely, jonka avulla on haluttu selvittää muun 
muassa toiminnassa ilmeneviä alueellisia eroavaisuuksia. Vastauksia 
saatiin yhteensä 515, ja niistä ilmeni, että EasySport-liikuntaan osallis-
tuvien lasten perheissä puhutaan yhteensä 42 eri kieltä. Vastaajista 65 
prosenttia oli sellaisia, joiden kodissa puhutaan ainoastaan suomen 
kieltä. Osallistujista yli puolet (51 %) ei harrasta liikuntaa urheiluseuras-
sa. Kaikista vastanneista 45 prosenttia ilmoitti, että EasySport-toimin-
nan myötä hengästyttävän liikunnan määrä on lisääntynyt heidän arjes-
saan. Tarve alueellisesti kohdennettuun toimintaan on kyselynkin pe-
rusteella ilmeinen, sillä ryhmäkoot olivat suurimmat idän alueella järjes-
tettävissä ryhmissä. Samalla alueella oli myös eniten niitä (24%), joka 
ilmoittivat, etteivät harrasta EasySport-liikunnan lisäksi mitään muuta. 
Itä oli myös alueista monikielisin; 63 prosenttia somalian kieltä ja 43 
prosenttia arabian kieltä puhuvista vastaajista tuli tältä alueelta.

FunAction-toiminta on yläkouluikäisille nuorille suunnattu edullinen ja 
monipuolinen harrasteliikuntapalvelu. Toiminta on keskittynyt pääsään-
töisesti idän alueelle, mutta lähiöprojektin myöntämän kahden vuoden 
mittaisen hankerahoituksen turvin FunAction – toimintamallia tullaan 
kuluvan vuoden aikana laajentamaan yhdessä nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa lännen - ja erityisesti Malminkartanon, Kannelmäen, Haagan ja 
Pitäjänmäen alueelle. Lisäksi liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä 
kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal 
trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista 
ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen 
toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin kehit-
tämiseksi käynnistyvät kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä 
tullaan hyödyntämään jo alustavasti testattua yksilöllistä nuorten liikun-
taneuvontaa. Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu aluehallintaviraston 
myöntämän hankerahan turvin. 

Nuorisotutkimusverkoston tuoreimman nuorisobarometrin (2016) mu-
kaan 15 – 29 –vuotiaista nuorista joka kolmas on jättänyt harrastuksen 
aloittamisen rahapulan takia. Helena Huhdan (Nuorisotutkimusseura 
2015) tutkimuksen mukaan työttömän nuoren kaikki aika on vapaa-ai-
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kaa, jolloin myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kiinnikkeet säilyvät tai 
katkeavat. Vapaa-ajalla siis joko selviydytään tai syrjäydytään. Liikunta-
viraston NYT-liikuntahankkeen tavoitteena onkin tarjota toiminta- ja työ-
kykyä lisäävää liikuntaa työttömille 17–29-vuotiaille helsinkiläisille. Alu-
eellisesti kattava viikoittainen liikuntalajitarjotin tarjoaa eri lajien harras-
tusmahdollisuuksia ja Jump in –liikuntaneuvonta henkilökohtaista oh-
jausta. Asiakaskyselyihin vastanneista Nyt-liikunnan asiakkaista noin 
31 prosenttia oli ilman työ- tai koulutuspaikkaa, noin 41 prosenttia opis-
keli ja noin 28 prosenttia oli työelämässä. Vastanneista kolmannes ei 
harrastanut liikuntaa lainkaan ennen NYT-liikuntaan osallistumista. 

Alueellisesti kohdennetuista hankkeista liikuntavirasto aloittaa syksyllä 
2016 erillismäärärahan turvin myös Aktiivista arkea lähiöissä – hank-
keen, joka kohdentuu Itä-Helsingin kahteen lähiöön, Jakomäkeen ja 
Myllypuroon. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää hyvinvointia 
aktiivisesta arjesta ja yhteisöllisestä tekemisestä sekä vaikuttaa positii-
visesti terveyskäyttäytymiseen osallisuuden ja aktiivisen osallistumisen 
keinoin. Hanketta kohdennetaan erityisesti aktiivisesta toiminnasta syr-
jäytyneeseen tai muuten passiiviseen aikuisväestöön sekä lapsiperhei-
siin, joiden taustalla voi olla mm. vähävaraisuutta, pitkäaikaistyöttö-
myyttä tai yksinhuoltajuutta.

Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla liikuntavirastos-
sa lähdetään kehittämään toimintamallia, jonka avulla pyritään tavoitta-
maan niin turvapaikanhakijoina juuri Suomeen saapuneet kuin jo pi-
dempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat ja monikulttuurisen 
taustan omaavat kaupunkilaiset. 

Kohdennetuista erillishankkeista voitaneen vielä mainita hanke, jonka 
tavoitteena on tarjota liikuntatoimintaa maahanmuuttajataustaisille nai-
sille ja perheen äideille, joilla on esimerkiksi riittämättömän kielitaidon 
tai mahdollisesti myös luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi haasteel-
lista löytää tietoa ja palveluja terveydestä ja liikunnasta. Liikuntaryhmät 
kohdentuvat alueille, jossa asuu paljon maahanmuuttajia kuten Itä-Hel-
sinkiin. 

Monien kehittämishankkeiden lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten 
tarpeet on pyritty huomioimaan liikuntaviraston omassa toiminnassa 
mm. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestämällä sekä suunnittele-
malla loma-ajan toiminta sellaiseksi, että kaikilla lapsilla olisi mahdolli-
suus osallistua ryhmiin omien valmiuksiensa mukaan. Lisäksi liikuntavi-
rasto tukee ja tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan 
järjestämisessä. Järjestöt tavoittavat omalta osaltaan juuri haasteelli-
semmassa asemassa olevat kuntalaiset. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 31 (206)
Kaupunginhallitus

Kj/2
08.05.2017

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

Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä erityisenä painopisteenä ovat Hel-
singin lukuisat lähiliikuntapaikat, jotka sijoittuvat kaupungin eri alueille 
vähentäen alueiden välistä eriarvoisuutta. Lähiliikuntapaikkojen tavoit-
teena on madaltaa kaupunkilaisten liikunnan harrastamisen kynnystä ja 
innostaa alueiden asukkaita liikkumaan omatoimisesti ja ympäri vuo-
den. Liikuntavirasto on käynnistänyt lähiliikuntapaikoissa uutena palve-
lumuotona kaikille helsinkiläisille suunnatun maksuttoman Liv-ulkotree-
nin. Uudelle matalan kynnyksen palvelumuodolle on ollut selvä tarve, ja 
se on tavoittanut nopeasti laajan asiakaskunnan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän val-
tuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:

Eriarvoisuuden torjunta on tärkeä aihe varhaiskasvatuksen toiminnas-
sa. Kaikkia koskevat yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut osana op-
pimisen polkua tasaavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja ja 
takaavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutetun henki-
löstön järjestämään varhaiskasvatustoimintaan.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määräraha 
vuonna 2016 on 950 000 euroa. Määrärahalla on lisätty hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää, lastentarhanopettajien osuutta hoito- ja kasva-
tushenkilöstöstä sekä palkattu lisää erityislastentarhanopettajia erityi-
sesti niillä asuinalueilla, joilla on nähtävissä lasten kasvuun liittyviä ris-
kitekijöitä. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että positiivisen 
diskriminaation määräraha pidetään jatkossa vähintään vuoden 2016 
tasolla. Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin vuosiin.

Varhaiskasvatuksessa puututaan tehokkaasti erilaisin tukitoimin kas-
vun, kehityksen ja oppimisen haasteisiin sekä ennaltaehkäistään erilai-
sista riskitekijöistä johtuvia ongelmia. Erityisen tuen resursseja kohden-
netaan alueittain eniten tukea tarvitseville lapsille ja tiivis yhteistyö neu-
volan ja muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa auttaa kartoittamaan 
lasten tuen tarpeita. Erityisesti varhaiskasvatuksen, huoltajien ja neuvo-
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lan yhteinen Hyve4-malli ja siihen liittyvä tiedonsiirto päiväkodin ja neu-
volan välillä tuottaa paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tär-
keää tietoa ja auttaa kohdentamaan erilaisia tukitoimia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo 
Kiasman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kau-
punkia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginor-
kesterin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osal-
listuminen kaupunginorkesterin konserttiin.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli kaikkien lasten 
yhtäläisten oppimisedellytysten turvaamisessa. Esiopetuksesta peruso-
petukseen siirryttäessä nivelvaiheen yhteistyö opetustoimen kanssa on 
tärkeää sujuvan koulun aloittamisen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sen ja opetustoimen yhteistyössä on kehitetty kouluun siirtymisen pro-
sesseja siten, että kaikkien lasten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toi-
mintamalleja kehitetään edelleen myös eriarvoisuuden torjumisen nä-
kökulmasta. Keinojen vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osa-
na lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä. Kun 
puhutaan lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat 
punnittaisiin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhem-
pien kanssa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen koulutuk-
seen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alueilla 
ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja tasaa-
vat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhaiskas-
vatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-arvoa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun lisä-
tään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

Lisäksi lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Kun puhutaan 
lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat punnittai-
siin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhempien kans-
sa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Lisäys kohtaan 2 ensimmäisen lau-
seen perään: Eriarvoisuuden torjunnassa täytyy kohdella huonossa 
asemassa/syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä kantasuomalaisia, 
että maahanmuuttajataustaisia lapsia tasavertaisesti. Positiivisen disk-
riminaation määrärahoista ei saa tulla ohituskaistaa maahanmuuttaja-
lapsille kantasuomalaisten lasten kustannuksella.

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto
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Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää alueiden eriarvoisuuden torjumista tärkeänä 
tavoitteena. Nuorisoasiainkeskuksen uutta suuntaa valittaessa strategi-
sesti keskeisenä painopisteenä on ollut nimenomaan alueellisen eriar-
voisuuden torjuminen ja alueiden omaleimaisuuden kehittäminen. Yksi 
nuorisoasiainkeskuksen keskeisistä toimintaperiaatteista on, että ”teh-
dään enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän”. Tä-
mä edellyttää panostusta alueisiin, joissa lasten ja nuorten riski syrjäy-
tyä on suurempi. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa keskeistä on ol-
lut myös hyvä ja toimiva kumppanuus muiden lasten ja nuorten kanssa 
työtä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksessa tiedostetaan se, että nuorten tarpeet vaihte-
levat alueittain Helsingissä. Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tar-
vitaan luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa alueista ja niiden 
asukkaista, erityispiirteistä ja elinolosuhteista. Tähän haasteeseen vas-
tataan muun muassa nuorten hyvinvointikertomuksessa, johon on ke-
rätty avoimen tiedon periaatteella niin tutkimus- ja tilastotietoa kuin 
nuorten ja toimijoiden kokemuksia. Taustalla on ajatus, että erilaista tie-
toa yhdistämällä voidaan saada luotettavampaa tietoa hyvinvointiin vai-
kuttavista tekijöistä. Monipuolisen tiedon ja indikaattoreiden pohjalta 
voidaan seurata alueiden ja tilanteiden kehittymistä sekä ohjata resurs-
seja enemmän tarvitseville nuorille ja alueille.   

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että alueiden eriarvoisuuden torjumiseksi 
hallintokuntien välinen yhteystyö on välttämättömyys. Nuorten syrjäyty-
misen ehkäisytyössä toimitaan usein ns. harmaalla vyöhykkeellä, jossa 
asiakkuus ei ole selkeästi minkään hallintokunnan oma tehtävä. Osaa-
mista ja resursointia yhdistämällä voidaan päästä parempaan lopputu-
lokseen ja tarjota ehkäisevää tukea niillä alueilla ja niille nuorille, jotka 
mahdollisesti jäisivät ilman palveluita.

Nuorisoasiainkeskus huomioi alueiden erilaiset tarpeet myös henkilös-
tösuunnittelussa. Parhaillaan nuorisoasiainkeskuksessa kootaan ajan-
tasaista tietoa alueellisista palvelutarpeista ja tarvittavista henkilöstö-
määristä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua varten. Tarkoituksena 
on suunnata lisää resursseja alueille, joissa tarve on suurin.

Nuorisotyön tehtävä on turvata kaikille nuorille tasavertaiset mahdolli-
suudet tehdä ja olla, asuinalueestaan riippumatta. Nuorisoasiainkes-
kuksen uudistuksen myötä on alueellista kehittämisvastuuta lisätty, jo-
ka tarkoittaa muun muassa alueellisten yksiköiden vastuuta sen huo-
lehtimisesta, että nuorten mahdollisuudet toteutuvat omalla alueella.  
Näitä mahdollisuuksia ovat; 
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- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,
- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.

Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille jal-
kautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

Yksi tapa vaikuttaa alueiden eriarvoistumisen torjuntaan, on lisätä 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman asuinalueensa kehittä-
miseen ja parantamiseen. Nuorisoasiainkeskuksessa tätä on kehitetty 
soveltamalla osallistavan budjetoinnin mallia Ruutibudjettia (RuBu). 
Ruutibudjetissa nuoret ovat kumppaneina kehittämässä alueiden palve-
luita nuorille ja tekemässä aloitteita alueiden parantamiseksi.

Alueellisen eriarvoistumisen kehityksen torjumiseksi tehdään nuorisoa-
siainkeskuksessa kohdennettua nuorisotyötä. Kohdennetulla nuoriso-
työllä tarkoitetaan yksilöiden ja ryhmien kanssa tehtävää syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävää työtä, jota tehdään 
yhdessä muiden kanssa. Kyse on työn tarveperustaisesta kohdentami-
sesta sinne, missä tuen tarvetta on enemmän. Työtä tehdään ehkäise-
västä näkökulmasta, jossa nuoria ohjataan ja tuetaan vaiheessa, jolloin 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti ja nuorisotyöllinen lä-
hestyminen on perusteltua.

Esimerkkejä kohdennetusta nuorisotyön työmuodoista Helsingissä ovat 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteisesti toteutettava Luotsi-toimin-
ta sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä tehtävä Kaikki Käy Koulua 
– hanke. Kohdennettuja nuorisotyön hankkeita järjestetään myös pai-
kallisesti nuorisotyöyksiköiden ja eri tahojen kanssa yhteistyössä alu-
een tarpeiden perusteella, esimerkiksi alueen koulun ja oppilashuollon 
kanssa yhdessä suunnitellen tai alueella toimivan järjestön kanssa yh-
dessä toteuttaen.

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko Hel-
singin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä näkö-
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kulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä kokemuksia 
ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla rakennetaan 
henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosiaalista 
kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista lähtökohdista. 
Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuoren lähiympäris-
tössä. 

Kaikki käy koulua -hankkeessa viedään ryhmämuotoista tukea koulu-
ympäristöön. Työmallissa muodostettavat kasvuryhmät on sisällytetty 
koulun opetussuunnitelmaan valinnaisaineena. Kasvuryhmissä aute-
taan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat, omat 
voimavarat ja vahvuudet ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. 
Toimintaa suunnitaan opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteis-
työnä alueilla ja kouluissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta eniten tarvit-
seville alueille.

Nuorisoasiainkeskuksessa pidetään tärkeänä, että myös tulevan johta-
misjärjestelmän muutoksen ja toimialamuutoksen jälkeen yhteistyön 
mahdollisuudet säilyvät ja tekemisen tapoja ja sujuvuutta kehitetään 
edelleen. Tärkeää on myös panostaa riittävästi resursseja ehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen yhteisille rajapinnoille, josta usein kärsivät pe-
ruspalveluiden järjestämisen resurssipaineessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
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kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pää-
asiallisena keinona.

Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunki-
suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituk-
sella luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väes-
töryhmien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia 
eroja sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehi-
tystä. Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä 
ja investointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikai-
sesti. Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä jul-
kisten alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toi-
minnallista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriar-
voisuuden ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja 
julkiset tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet 
yhdessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoituk-
seen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuudistus-
työ.

Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päi-
vittäin. Oman asuinalueen turvallisuus on yksi tärkeimmistä koetun tur-
vallisuuden osa-alueista, ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen 
viihtyvyyden ja alueellisen eriarvoisuuden kannalta. Helsingin tietokes-
kuksen vuonna 2015 toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan tur-
vattomuuden kokemukset ovat pysyneet asuinalueilla pitkälti entisellä 
tasollaan, mutta myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Esimerkiksi 
Myllypurossa ja Jakomäessä turvattomuuden kokemusten määrä on 
vähentynyt vuoden 2009 mittaustilanteesta. Kummallakin alueella on 
tehty määrätietoista kehittämistyötä alueen täydennysrakentamisen, 
julkisen ympäristön parantamisen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyn 
osalta. Voidaan katsoa, että Myllypuron laaja-alainen kaupunkiuudistus 
sekä Jakomäen alueen koordinoitu kehittäminen ovat olleet tärkeä teki-
jä myös turvattomuuden kokemusten vähenemiseen.

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vai-
kutusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin 
omasta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on 
etenkin toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin 
toisistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää 
voimallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikal-
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listen toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden lii-
kenteen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää 
saavutettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristös-
sään sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä 
kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät 
rakenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosio-
ekonomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epä-
todennäköisempää.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huo-
miota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja liikun-
taviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolistami-
seksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia toi-
mintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiainkes-
kuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Esi-
merkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteutetta-
vassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten liikunta-
mahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 
alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäytymisen 
ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lähiöprojekti osallistuu myös kaupungin lähiörahaston käytön tukemi-
seen yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Lähiörahasto on erillinen in-
vestointirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jotka nostavat Helsingin 
lähiöiden arvostusta parantamalla niiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Keskeisessä 
osassa on alueiden eriarvoisuuden torjuminen. Lähiöprojekti tukee 
hankkeiden valmistelua, hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa sekä pyrkii varmistamaan hankkeiden etenemisen. 

Alueellisen eriarvoisuuden torjuminen on pitkäjänteistä hallintokuntien 
ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Lähiöprojektilla on tässä työs-
sä tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan ja puolestapuhujan rooli. 
Projekti tukee kaupungin kustannustehokasta resurssien käyttöä kana-
voimalla lähiöalueilta tulevia tarpeita kaupunkitasoiseen keskusteluun, 
kokoamalla yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttamalla yhteistä 
suunnittelua sekä pilotoimalla ja jalkauttamalla toimintamalleja virasto-
jen toimintaan. Tärkeässä osassa on täydennyskaavoituksen edistämi-
nen ja julkisen ympäristön parantamistoimenpiteiden yhteensovittami-
nen ja koordinointi. 
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Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 197

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä

Rakennusviraston perustehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kau-
punkiympäristö Helsinkiin. Kaupunkiympäristön palveluiden järjestämi-
sessä erityisesti ulkoleikkipalvelut sekä jalankulun ja pyöräilyn ympäris-
töt koskettavat lapsia ja nuoria. Rakennusvirastolla on käytössään usei-
ta keinoja pyrkiä mahdollisimman tasapuoliseen alueiden palveluiden 
järjestämiseen huomioiden mm. alueiden kunto, identiteetti sekä asuk-
kaiden toiveet ja tarpeet. Osa keinoista on nopeavaikutteisia, mutta 
myös järjestelmällinen, pitkän tähtäimen suunnittelu- ja ohjelmointityö 
on tärkeä osa alueiden eriarvoistumisen ehkäisemistä. Yleinen talousti-
lanteen heikko kehitys asettaa kuitenkin haasteita rakennetun ympäris-
tön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

Strategisessa suunnittelussa alueiden tasa-arvoisuuden edistämisen 
keinoja ovat mm. kaupunginlaajuiset palveluiden verkostotarkastelut, 
tuotteita ja palveluja koskevat linjaukset sekä aluesuunnitelmien laati-
minen. Investointien ja ylläpidon ohjelmoinnissa asetetaan painopistea-
lueita ohjaamaan toiminnan resursseja tarpeellisiin kohteisiin. Palveluja 
arvioidaan ja priorisoidaan jatkuvasti, ja samalla pyritään parantamaan 
toiminnan tuottavuutta, jotta esimerkiksi ylläpidon laatutason säilyttämi-
nen nykyisellään olisi mahdollista. Asukkaiden palautteita ja tyytyväi-
syyttä seurataan vuosittain analysoimalla saadut asukaspalautteet se-
kä teettämällä kyselyitä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 40 (206)
Kaupunginhallitus

Kj/2
08.05.2017

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

Rakennusvirasto tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien 
kanssa, jotta palvelujen kokonaisuus on linjassa eri toimijoiden kesken. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueiden eriarvoistumisen ehkäisyssä 
lasten näkökulmasta ovat varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto, ope-
tusvirasto ja lähiöprojekti.

Aluesuunnittelu

Helsingin kaupungin strategiassa on nostettu esiin esikaupunkialueiden 
ja asuinalueiden vetovoimaisuus asukkaiden ja elinkeinoelämän toimi-
joiden näkökulmasta. Yhtenä toimenpiteenä tähän ovat yleisten aluei-
den aluesuunnitelmat, joiden pohjalta parannetaan katujen, virkistysa-
lueiden ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tiivis-
tyvässä kaupunkirakenteessa.

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja viherverkosto-
jen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä. 
Sen avulla osaltaan ohjelmoidaan ja suunnitellaan rakennusviraston 
toimintaa ja taloutta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katujen ja vihera-
lueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien pal-
veluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireelli-
syysjärjestys. Suunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkai-
den ja elinkenoelämän toimijoiden kanssa. Tarpeita alueen kehittämi-
seksi kerätään järjestelmällisellä kuntokartoituksella, asukaskyselyillä ja 
gallupeilla sekä erilaisten työpajojen ja vuorovaikutustilaisuuksien avul-
la. Esimerkiksi alueen kouluja innostetaan lähtemään mukaan alue-
suunnitteluun ja työstämään kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten 
omasta elinympäristöstä.

Verkostotarkastelut ja linjaukset

Verkostosuunnittelun ja palvelulinjausten avulla pyritään takaamaan 
tasapuolinen palveluverkosto koko kaupungissa ja myös pitämään pal-
velujen laatutaso samana. Palvelulinjaukset laaditaan käyttäjiä kuun-
nelleen, ja esimerkiksi skeittiohjelmassa määritellyt korjattavat ja uudis-
rakentamiskohteet on kerätty käyttäjien palautteiden perusteella. Ver-
kostotarkastelujen ja aluesuunnittelun avulla pyritään turvaamaan ja 
havaitsemaan epäkohdat myös palveluihin johtavissa jalankulun ja pyö-
räilyn reiteissä. Käyttäjien palaute muun muassa ulkoilureittien turvatto-
muuteen ja valaistuksen puutteellisuuteen liittyen voidaan huomioida 
aluesuunnittelussa esiin nousevien hankkeiden ja hoitotoimenpiteiden 
täsmentämisen myötä.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vaikka katu- ja viheralueet laajenevat rakentamisen myötä, uusien 
alueiden ylläpitoon ei määräraharaamissa ole vastaavaa varausta. Ka-
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tu- ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pyritään kuitenkin pitämään 
pääosin nykytasolla, mikä vaatii panostamista palvelujen järjestämisen 
ja tuottavuuden parantamiseen. Ylläpitoon osoitettujen määrärahojen 
riittävyyttä turvataan mm. lisäämällä kilpailuttamalla hankittujen palve-
luiden osuutta. 

Alueiden tasa-arvoisuutta pyritään edistämään ylläpitämällä eri puolilla 
Helsinkiä edustuspuistoja ja erikoiskohteita, kuten kartanoympäristöjä. 
Aluekeskusten, kuten Malmi ja Itäkeskus, puhtaanapidon taso on pidet-
ty samalla tasolla kantakaupungin kanssa. Lapsille tärkeiden leikkia-
lueiden turvallisuutta tarkastetaan säännöllisesti, ja leikkialueiden väli-
nevalikoima pyritään pitämään kattavana alueesta riippumatta. Leikki-
puistotoiminnan osalta järjestetään säännöllisesti tapaamisia varhais-
kasvatusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Asukkaiden vastuunottoa 
lähiympäristöstä pyritään vahvistamaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua yleisten alueiden hoitoon esimerkiksi puistokummeina tai tal-
kootoiminnassa.

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja lähiörahaston avulla rakennusvi-
rasto on pystynyt toteuttamaan erityisesti esikaupunkialueilla kunnos-
tus- ja perusparannushankkeita, joille ei muutoin olisi nykyisellä resur-
soinnilla löytynyt rahoitusta viraston investointibudjetista. Lähiöprojektin 
ja rakennusviraston yhteishankkeiksi on nostettu kohteita, jotka ovat 
osa paikallista identiteettiä ja asukkaille tärkeitä. Lähivuosien hankkeita 
ovat olleet erilaiset yhteisölliset taideprojektit (esimerkiksi alueen nuor-
ten erityispanostuksella toteutettu Jakomäen taidealikulku Broda) sekä 
leikkipuistojen tai kävelykatu- ja aukioalueiden kunnostushankkeet eri 
puolilla Helsinkiä. Hankkeiden mahdollistamisen lisäksi lähiöprojektilla 
on merkittävä rooli hallintokuntia yhdistävänä ja tiedonvaihtoa lisäävä-
nä toimijana, jonka kautta käyttäjähallintokuntien, alueen asukkaiden, 
elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet on mahdollista tuoda 
kootusti toteuttavien hallintokuntien tietoon. Lähiöprojekti on rakennus-
viraston keskeinen kumppani eriarvoistumisen vähentämisessä ja 
alueiden tasapuolisen kohtelun mahdollistajana.

Vuonna 1996 perustetun lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkoi vuo-
den 2016 alusta. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, mikä antaa mahdolli-
suuden arvioida projektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden 
strategiakokonaisuuden valmistelua. Nykyisellä toimintakaudella lä-
hiöprojekti keskittyy aluekohtaisiin sekä erilaisiin syrjäytymistä ennal-
taehkäiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin, kuten asema-
seutuihin. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi, 
Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Lähiöprojektin tavoittee-
na on edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakau-
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pungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi 
alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokun-
tien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutus

Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteistyötä 
alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, ja asuk-
kaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnittelun alkuvai-
heessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallis-
tua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Siksi 
vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ihmiset jo ovat. Suun-
nittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista saatuja hyviä kokemuksia 
tulee laajentaa osallisuuden edistämiseksi.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän ehdotus: Lisätään lausuntoehdotuksen uudeksi viimeiseksi 
kohdaksi  otsikolla "Vuorovaikutus" oleva seuraava teksti:

 "Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteis-
työtä alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, 
ja asukkaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdolli-
suudet osallistua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riip-
pumatta. Siksi vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ih-
miset jo ovat. Suunnittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista 
saatuja hyviä kokemuksia tulee laajentaa osallisuuden edistämisek-
si."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 498
V 17.5.2017, Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitus-
toiminnan perusteiden päivittäminen

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin varallisuuden hoidon 
ja sijoitustoiminnan perusteet liitteessä 1 esitetyn mukaisesti 1.6.2017 
lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, 
joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuus-
ton työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien joh-
tosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja lii-
kelaitokset) sekä taloussääntö.

Kuntalaki (4. luku, 14 § 6. kohta) edellyttää, että kaupungin varallisuu-
den hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista päättää kaupunginvaltuusto. 
Ko. perusteet ovat aiemmin sisältyneet kaupungin taloussääntöön.

Liitteessä 1 on esitetty kuntalain määräysten edellyttämät varallisuuden 
hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, joilla on tarkoitus korvata poistu-
vassa taloussäännössä olevat ao. asiakokonaisuutta koskevat mää-
räykset, sekä kuvata samalla lainsäädännön ja uuden hallintosäännön 
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mukaiset toimivaltuudet kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoi-
minnan eri asiakokonaisuuksissa.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt uudet varallisuuden hoidon 
ja sijoitustoiminnan perusteet, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpano-
päätöksessään kehottamaan kaupunginkansliaa valmistelemaan esi-
tyksen kaupunginhallituksen 19.11.2011 vahvistamien tasehallinnan 
yleisten periaatteiden päivittämiseksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 499
V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuk-
sista 1.6.2017 lukien liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tar-
kistettu valtuustokausittain. Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 2012 
alusta (Kvsto 12.12.2012, §434), tällöin palkkioita korotettiin 20 %:a. 
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin on tehtävien muuttuessa joh-
tamisjärjestelmän myötä perusteltua tehdä 8,5 %:n korotus.

Kaupunginhallituksen jäsenten, pois lukien pormestariston jäsenet, ja 
valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkio korotetaan 9.000 euroon. 

Toimialalautakunta on uusi toimielin kaupungin toimielinkokonaisuu-
dessa. Se on toimielimenä vaativampi kuin nykyisessä palkkiosäännös-
sä vaativiksi lautakunniksi katsotut lautakunnat. Ottaen toimielimen 
vahvan roolin huomioon on perusteltua, että toimialalautakunnan ko-
kouspalkkio on 255 euroa, jolloin se on 80 % kaupunginhallituksen ko-
kouspalkkiosta.  Lisäksi toimialalautakuntien varapuheenjohtajille ja jä-
senille on perusteltua maksaa vuosipalkkiona 3570 euroa. Toimialalau-
takunnan puheenjohtajana toimivan päätoimisen apulaispormestarin 
kokouspalkkio on sama kuin jäsenen kokouspalkkio.

Lisäksi kaikkien valtuustoryhmien toimintaedellytysten turvaamiseksi, 
maksetaan valtuustoryhmien puheenjohtajille 3570 euron suuruinen 
vuosipalkkio. 

Liite 1: 

1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot 

Kaupunginvaltuusto 
- Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja), 385 euroa (varapuheen-
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johtajat, jäsenet) 
- Vuosipalkkio: 10.710 euroa (puheenjohtaja), 9.000 euroa (varapu-
heenjohtajat) 

Kaupunginhallitus 
- Kokouspalkkio: 320 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäse-
net) 
- Vuosipalkkio: 9.000 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 320 
euroa. 

Konsernijaosto 
- Kokouspalkkio: 225 euroa (puheenjohtaja), 160 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 
- Vuosipalkkio: 7.140 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (varapuheen-
johtaja) 

Elinkeinojaosto 
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net) 
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa (varapuheenjohtaja) 

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupungin-
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkio-
na 160 euroa. 

Tarkastuslautakunta 
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 7.140 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Toimialalautakunnat
- Kokouspalkkio: 255 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet) 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat:
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa. 

Hallintosäännössä määrätyt muut toimielimet 
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 
- Vuosipalkkio: 4.480 euroa (puheenjohtaja), 2.240 euroa (varapuheen-
johtaja)
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Kaupunginhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle, joka kaupunginhalli-
tuksen määräämänä edustajana osallistuu muiden toimielinten kokouk-
siin, maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin ky-
seisen toimielimen jäsenenä olevalle luottamushenkilölle. Vastaavasti 
valtuutetulle, joka on asiantuntijana kaupunginhallituksen kokouksessa, 
maksetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vai-
kuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista makse-
taan palkkiona puheenjohtajalle 150 euroa ja jäsenelle 130 euroa, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan.

Kaupungin edustajalle maksetaan maakunnan liiton edustajainkokouk-
sesta vastaava palkkio, ellei maakunnan liitto maksa palkkiota.

Kun luottamushenkilö toimii vuosipalkkioon oikeuttavassa tehtävässä 
kahdessa tai useammassa edellä mainitussa toimielimessä, maksetaan 
hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10.710 euroa.

Hallintosääntö 31 luku 2 §:Kokous- ja vuosipalkkiot

Luottamushenkilöt ovat oikeutettuja kokouspalkkioon osallistumises-
taan kokoukseen.
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakun-
tien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien puheenjohtajat ja varapu-
heenjohtajat ovat, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, 
kokouspalkkion lisäksi oikeutettuja vuosipalkkioon. Vuosipalkkioon ovat 
oikeutettuja myös kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja tarkas-
tuslautakunnan muut jäsenet sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Kun vuosipalkkioon oikeutettu on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon. Sijaisella on oikeus 
saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta niiltä täysiltä kalenterikuukausil-
ta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estyneenä hoita-
masta tehtäväänsä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kulla-
kin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vah-
vistaa kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen.

2. Vaaleihin liittyvät palkkiot 
Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuheli-
men käytöstä: 
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- Palkkio: 355 euroa (puheenjohtaja), 290 euroa (varapuheenjohtaja), 
245 euroa (jäsen), 320 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

3. Palkkiot seudullisista toimielimistä 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun koordi-
naatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä seudullisen 
ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan 
luottamushenkilöille seuraavat palkkiot: 
- Kokouspalkkio: 420 euroa (puheenjohtaja), 320 euroa (jäsen) 

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä 
toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi ko-
kousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan 
suuruiset vuosipalkkiot: 
- Vuosipalkkio: 5.350 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (jäsen)

4. Kulukorvaukset 

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten 
ilman tilivelvollisuutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3.480 eu-
roa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston 
ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1.750 euroa vuodessa 
ja kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, 
joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kul-
lekin 840 euroa vuodessa.

Hallintosääntö 31 luku3 §:Kulukorvaukset
Kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen pu-
heenjohtajat ja varapuheenjohtajat, päätoimisia luottamushenkilöitä lu-
kuun ottamatta, kaupunginhallituksen jäsenet sekä 30 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat oikeutettuja erik-
seen päätettäviin kulukorvauksiin ilman tilivelvollisuutta.

5. Kokouspalkkion korottaminen 

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 pro-
sentilla korotettuna.

Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, 
maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei uuden kokouksen 
alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään 2 
tuntia.

Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei 
ole kulunut vähintään 2 tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli 3 
tuntia, kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
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Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajä-
senen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palk-
kio heille puolitettuna.

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjoh-
taja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan 
puheenjohtajan kokouspalkkio.

6. Ansionmenetyksen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden 
kustannusten korvaaminen 

Korvausta ansionmenetyksestä maksetaan kokoukseen, tilaisuuteen tai 
siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuiten-
kaan enemmältä kuin 8 tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi 
lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin 
ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suun-
taan. Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta. 

Ansionmenetyksen korvausta maksetaan 
- osallistumisesta kaupungin toimielimen kokoukseen 
- osallistumisesta kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vas-
taavaan tilaisuuteen 
- osallistumisesta kaupungin keskushallinnon järjestämään luottamus-
henkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen 
- osallistumisesta alueellisiin maanpuolustuskursseihin sekä 
- osallistumisesta kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perus-
tuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

Luottamushenkilölle, jolle maksetaan ansionmenetyksen korvausta, ei 
makseta samanaikaista korvausta lastenhoidon järjestämisestä. Las-
tenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 
23 euroa tunnilta.

Hallintosääntö 31 luku4 ja 5 §.t: Ansionmenetyksen korvaaminen sekä 
lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimesta aiheutu-
vasta todellisesta ansionmenetyksestä. Korvausta maksetaan vain sel-
laisen ansiotulon menetyksestä, josta luottamushenkilö saa pääasialli-
sen toimeentulonsa.
Alle 10-vuotiaan lapsen lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet kus-
tannukset korvataan, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, 
edellyttäen, että kyseessä on luottamushenkilön lapsi tai hänen talou-
dessaan vakituisesti asuva lapsi.

7. Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen 
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Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan enin-
tään kymmeneltä tunnilta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
kokousta kohden sekä enintään viideltä tunnilta muun toimielimen ko-
kousta kohden. Hallintojohtaja voi perustellusta syystä jonkin toimieli-
men osalta päättää muustakin tuntimäärästä. Avustajalle maksettavan 
tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa.

Hallintosääntö 31 luku6 §:Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kus-
tannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee avustajaa toimie-
limen kokoukseen tai siihen valmistautumiseen, korvataan avustajan 
palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset.

8. Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet 

Toimielinten varsinaisille jäsenille ja henkilökohtaisille varajäsenille an-
netaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohtaiseen käyttöön 
kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tar-
peelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumat-
ta koneita annetaan yksi henkilöä kohti.

 Valtuuston sähköistä kokousmenettelyä varten annetaan enintään vii-
den valtuutetun ryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja yli viiden valtuute-
tun ryhmälle valtuustoryhmän koon mukaan lisäksi jokaista seuraavaa 
alkavaa viittä valtuutettua kohden yhdelle varavaltuutetulle henkilökoh-
taiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän 
hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Tietokoneet annetaan 
sijaantulojärjestyksessä kunkin valtuustoryhmän ensimmäisille varaval-
tuutetuille.

 Kaupungin kannettavaan tietokoneeseen oikeutettu luottamushenkilö 
voi valita käyttävänsä omaa konetta kaupungin luovuttaman koneen si-
jaan. Tällöin kaupunki suorittaa kuukausittain korvauksen oman koneen 
ja internet -yhteyden käyttämisestä. Korvaus on 50 euroa kuukaudes-
sa. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä 
kaupunginhallituksen varsinaisille jäsenille annetaan henkilökohtaiseen 
käyttöön luottamustoimen hoitamista varten matkapuhelin.

9. Julkisen liikenteen matkakortti 

Kaupunginvaltuutetuille sekä kaupunginhallituksen jäsenille ja varajä-
senille luovutetaan kalenterivuodeksi kerrallaan henkilökohtainen kau-
pungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matka-
kortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamisesta kaupungin alueella 
suoritettavien matkojen kustannuksista.
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 Varavaltuutetuille luovutetaan edellä tarkoitettu matkakortti siitä päi-
västä lukien, jolloin hän ensimmäisen kerran saapuu valtuuston ko-
koukseen varsinaisen valtuutetun esteen johdosta.

10. Matkakustannusten korvaaminen 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille korva-
taan taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutu-
neet kustannukset. Kustannukset korvataan vain edellä mainitun luotta-
mustehtävän hoitamiseen liittyvistä matkoista. 

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan 
edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan au-
ton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 
808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

Jos kaupunginvaltuuston kokous on jatkunut vähintään kello 23.00 
saakka, maksetaan kaupunginvaltuutetuille samoin kuin kaupunginval-
tuuston kokouksessa saapuvilla oleville kaupunginhallituksen jäsenille 
tarvittaessa korvaus kuitin mukaisista todellisista taksikuluista kaupun-
ginvaltuuston kokouspaikasta asianomaisen kotiin.

Muille luottamushenkilöille maksetaan korvausta kaupungin alueella 
suoritetun, luottamustehtävien hoitamisesta johtuneen matkan aiheutta-
mista kustannuksista vain poikkeustapauksissa.

Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään jul-
kisia kulkuvälineitä, korvataan kaupungin alueella tarkoitetun toimieli-
men kokoukseen saapumisesta, kokouksesta poistumisesta sekä toi-
mielimen kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet 
todelliset taksi- tai invataksikulut.

Luottamushenkilölle korvataan matkat vain vakinaisesta asunnosta 
luottamustoimen hoitopaikkaan.

11. Virkamatkan kustannusten korvaaminen 

Luottamushenkilön oikeuteen saada luottamustehtävän hoitamiseen 
liittyvän virkamatkan perusteella matkakustannusten korvausta, päivä-
rahaa yms. noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevan 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koske-
via määräyksiä. Virkamatkasta päättävällä viranomaisella on kuitenkin 
yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksen 
määrästä sekä lentomatkan luokasta.

12. Korvausten hakeminen 
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Korvausta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjalli-
nen selvitys ansionmenetyksestä tai luottamustoimen hoitamisesta ai-
heutuneista kustannuksista.

Luottamustoimen vuoksi aiheutuneesta ansionmenetyksestä on esitet-
tävä työnantajan todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luotta-
mustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työ-
aikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenki-
lön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai virkasuhteessa, 
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on 
ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttä-
misestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava mää-
rä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin kuitenkin 
annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

Kannattaja: Osku Pajamäki

Laura Rissasen vastaehdotuksessa esitetyt muutokset päätöksen pe-
rusteluihin on tehty kaupunginvaltuuston esityslistalle vastaaviin kohtiin.

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

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuk-
sista 1.6.2017 lukien liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Asian tausta ja edellytykset laissa
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Luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista määrätään nykyisin luot-
tamushenkilöiden palkkiosäännössä. Säännössä ovat sekä periaatteet 
että konkreettiset taloudellisten etujen määrät. Palkkiosäännön voimas-
saolo lakkaa hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017.

Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan valtuusto 
päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 

Kuntalain 82 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan luottamushenkilölle makse-
taan:

1. kokouspalkkiota;
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luotta-

mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoi-
don järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä 
muita erillispalkkioita.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 (§ 291) hallintosäännöstä, jonka 
31 luvussa määrätään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteista. Perusteet perustuvat kuntalain 82 §:n 1 ja 2 momentteihin 
sekä voimassa olevassa palkkiosäännössä oleviin periaatteisiin. Hallin-
tosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää taloudellisten etuuk-
sien perusteiden lisäksi palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoi-
tuksista. 

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja 
osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja 
korvauksista. Päätoimisia luottamushenkilöitä ovat kuntalain 44 §:ssä 
tarkoitettu pormestari ja 45 §:ssä tarkoitetut apulaispormestarit. 

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (7 §) päätoimisten luottamushen-
kilöiden palkkauksesta seuraavaa: Pormestarin kokonaispalkka on 14 
000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun. Kaupunkiympäristön, 
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan apulaispormestarin kokonaispalkka on 10 000 euroa 
kuukaudessa, sisältäen autoedun.

Hallintosäännön mukaan päätoimisille luottamushenkilöille maksetaan 
toimielinten kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota mutta ei vuosi-
palkkiota, kulukorvauksia tai muita korvauksia vaikka päätoiminen luot-
tamushenkilö tulisi valituksi vuosipalkkioon tai muihin korvauksiin oi-
keuttavaan tehtävään.

Luottamushenkilöiden palkkiot
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Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston rakenteeseen ja tehtäviin ei tule muutosta, joten 
on perusteltua pitää palkkiot ennallaan.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksessa on viisi päätoimista ja kymmenen sivutoimista 
luottamushenkilöä. Ottaen huomioon kaupunginhallituksen roolin säily-
misen ennallaan, on perusteltua pitää kokouspalkkiot nykytilaa vastaa-
vana. Kuitenkin puheenjohtajan ollessa päätoiminen puheenjohtajan 
kokouspalkkio on perusteltua pitää samalla tasolla kuin jäsenen ko-
kouspalkkio. 

Tällä hetkellä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosi-
palkkio on 10 450 euroa ja varapuheenjohtajille sekä muille jäsenille 6 
970 euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii jatkossa por-
mestari, jolle ei makseta vuosipalkkiota. Sivutoimisten jäsenten toimin-
taedellytykset on turvattava riittävän suurella kokous- ja/tai vuosipalk-
kiolla. Ottaen huomioon pyrkimyksen turvata toimintaedellytykset teke-
mättä jäsenistä päätoimisia tai osa-aikaisia on kaupunginhallituksen jä-
senen vuosipalkkio perusteltua nostaa 12 000 euroon. 

Kaupunginhallituksen jaostot

Konsernijaoston asemaan ei tule muutoksia, ja näin ollen on perustel-
tua pitää palkkiot ennallaan. Elinkeinojaoston tehtävät muotoutunevat 
vertailukelpoisiksi konsernijaoston tehtävien kanssa. Näin ollen elinkei-
nojaoston palkkioiden tulisi sijoittua konsernijaoston palkkioiden tasolle. 
Kuitenkin elinkeinojaoston puheenjohtajan ollessa päätoiminen pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on perusteltua pitää samalla tasolla kuin 
jäsenen kokouspalkkio.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan asemaan ei tule muutoksia. Näin ollen on perus-
teltua pitää palkkiot ennallaan.

Toimialalautakunnat

Toimialalautakunta on uusi toimielin kaupungin toimielinkokonaisuu-
dessa. Se on toimielimenä vaativampi kuin nykyisessä palkkiosäännös-
sä vaativiksi lautakunniksi katsotut lautakunnat, joiden kokouspalkkiot 
ovat puheenjohtajan osalta 155 euroa ja jäsenen osalta 140 euroa. Ot-
taen toimielimen vahvan roolin huomioon on perusteltua, että toimiala-
lautakunnan kokouspalkkio on 240 euroa jolloin se on 80 % kaupungin-
hallituksen kokouspalkkiosta. Toimialalautakunnan puheenjohtajana 
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toimivan päätoimisen apulaispormestarin kokouspalkkio on sama kuin 
jäsenen kokouspalkkio.

Vuosipalkkiota ei makseta puheenjohtajalle, mutta varapuheenjohtajan 
vuosipalkkion on toimielimen rooli huomioon ottaen perusteltua sijoittua 
samalle tasolle kuin kaupunginhallituksen jaostossa.

Hallintosäännössä määrätyt muut toimielimet

Toimialalautakuntien jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien palkkiot on 
tehtäväkokonaisuudet huomioon ottaen perusteltua pitää samansuurui-
sina kuin nykyisessä palkkiosäännössä muilla ratkaisuvaltaa käyttävillä 
toimielimillä. 

Vaaleihin sekä seudullisiin toimielimiin liittyvät palkkiot

Vaaleihin liittyvät palkkiot sekä palkkiot seudullisista toimielimistä on 
tehtävien muuttumattomuuden johdosta perusteltua pitää ennallaan.

Kulukorvaukset

Kulukorvauksia maksetaan nykyisen palkkiosäännön mukaan tehtäväs-
tä aiheutuvia kustannuksia varten siten, että kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtajille maksetaan 3 480 euroa vuodes-
sa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille 
sekä kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille 1 750 euroa vuo-
dessa ja kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjoh-
tajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteel-
la, kullekin 840 euroa vuodessa. 

Kulukorvaukset on tarkoituksenmukaista pitää ennallaan kuitenkin siten 
muutettuna, että kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston päätoimiselle 
puheenjohtajalle sekä apulaispormestareille kaupunginhallituksen jäse-
nen ominaisuudessa ei makseta kulukorvauksia.

Kokouspalkkion korottaminen sekä ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä ja avus-
tajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Kokouspalkkion korottamista koskevat periaatteet on tarkoituksenmu-
kaista säilyttää nykytilaa vastaavana. Lisäksi ansionmenetyksen kor-
vaamiseen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustan-
nusten ja avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaa-
miseen ei esitetä muutoksia.

Voimassa olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muut määräykset

Voimassa olevassa palkkiosäännössä määrätään lisäksi luottamushen-
kilöiden kannettavista tietokoneista ja matkapuhelimista, julkisen liiken-
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teen matkakortista, matkakustannusten korvaamisesta, virkamatkan 
kustannusten korvaamisesta, korvausten hakemisesta sekä palkkioi-
den ja korvausten maksamisesta.

Edellä mainitut voimassa olevan palkkiosäännön määräykset on tarkoi-
tuksenmukaista pitää ennallaan kuitenkin siten muutettuna, että kau-
pungin kannettavaan tietokoneeseen oikeutettu luottamushenkilö voi 
valita käyttävänsä omaa konetta kaupungin luovuttaman koneen sijaan. 
Tällöin kaupunki suorittaa kuukausittain korvauksen oman koneen ja in-
ternet -yhteyden käyttämisestä. Korvaus on 50 euroa kuukaudessa.

Palkkioiden tarkistaminen

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tar-
kistettu valtuustokausittain. Valtuusto päätti 12.12.2012 (§ 434) 20 %:n 
tasokorotuksesta ja 10.12.2008 (§ 292) 25 %:n tasokorotuksesta. Ta-
sokorotusta luottamushenkilöiden palkkioihin valtuustokaudelle 2017-
2021 ei esitetä.

On luontevaa, että luottamushenkilöiden palkkioiden kasvu seuraa kun-
tasektorin työntekijöiden ansiotason kasvua. Kuntasektorin ansiotasoin-
deksin kasvu vuosilta 2013-2016 on 2,5 % ja luottamushenkilöiden 
palkkioita on perusteltua korottaa valtuustokaudelle 2017-2021 2,5 %. 
Seuraava tarkistus palkkioihin tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Viranhaltijoiden kokouspalkkioista on voimassa kaupunginhallituksen 
päätös 23.2.2009 (§ 265). Kokouspalkkion suuruus on valtuustossa ja 
kaupunginhallituksessa 54 euroa, muussa ratkaisuvaltaa käyttävässä 
toimielimessä 44 euroa ja toimielimessä, jolla ei ole ratkaisuvaltaa, 35 
euroa. Toimielimen puheenjohtajalle ja sihteerille sekä kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa esittelijänä toimivalle viranhaltijalle maksetaan 
palkkio 50 %:lla korotettuna. 

Jos viranhaltija tai työntekijä on saapuvilla kokouksessa muuna kuin 
säännöllisenä työaikanaan yli kolme tuntia, hänelle maksetaan korotta-
mattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % kyseisen kokouspalkkion mää-
rästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asian esitetyn mukaisesti, kaupun-
ginhallitus tekee vastaavan päätöksen viranhaltijoiden kokouspalkkioi-
den tarkastamisesta kuntasektorin ansiotasoindeksin 2,5, %:n kasvun 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Toimialat ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 464

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 500
V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän 
uudistamiseen liittyen

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konsernioh-
jeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 voimassaolevan kon-
serniohjeen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 uudistaa kaupungin johta-
misjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi kaupungin hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016, § 291 kaupungin hallinto-
säännön voimaan 1.6.2017 lukien. 

Voimassaolevan konserniohjeen päivittäminen on tarpeen kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen.
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Keskeiset muutokset voimassaolevaan konserniohjeeseen

Päivitetyn konserniohjeen keskeiset muutokset ja lisäykset ovat ohjeen 
sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

 konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon 
johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 1.6.2017 lukien voimaan tule-
va hallintosääntö,

 tytär- ja osakkuusyhteisöjen perustamiseen ja omistuksesta luopu-
miseen liittyen on otettu huomioon kaupungininsinöörin hallinto-
sääntöön perustuva toimivalta,

 omistajaohjauksen nykyinen toimintamalli on kirjattu selkeämmin 
konserniohjeeseen: kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa 
omistuksessa olevia tytäryhteisöjään, alikonsernien ohjaus tapahtuu 
niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta,

 toimiohjeiden antamisessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän 
uudistaminen ja hallintosäännön määräykset,

 tytäryhteisöjen salkuttamiseen liittyen konserniohjeeseen on lisätty 
tunnusmerkit, joiden perusteella kaupunginhallitus tekee kokonais-
harkinnan tytäryhteisöjen kuulumisesta markkinaehtoisesti toimivien 
tytäryhteisöjen salkkuun, 

 markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toi-
mialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apu-
laispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella,

 kaupungin ennakkokannan hankkimisvelvollisuuden osalta on otettu 
huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

 kaupungin päätettäväksi siirrettävien yhteisöjen asioiden osalta on 
selvennetty, että kaupungin päätös voidaan tehdä yhtiökokouspää-
töksenä tai osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämät-
tä,

 tytäryhteisöjen seurannassa ja raportoinnissa sekä kaupunkikonser-
nin tarkastuksessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudis-
taminen,

 kaupunkikonsernin sisäisissä palveluissa on otettu huomioon Oiva 
Akatemia -liikelaitoksen toiminnan päättyminen ja tarkennettu kon-
sernitiliin liittymistä koskevaa kohtaa,
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 luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta on tarkennettu niin, että 
se koskee paitsi tytäryhtiöitä myös muita tytäryhteisöjä ja -säätiöitä,

 viestinnän ohjeiden osalta on mahdollistettu myös kaupunginhalli-
tuksen antamia viestinnän ohjeita alemman tasoisten ohjeiden anta-
minen.

Päivitetyn konserniohjeen muutokset näkyvissä -versio on liitteenä.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupungin-
hallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin 
edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimieli-
missä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä 
toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konserni-
johtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tule-
van hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kau-
pungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksen-
mukaista tehdä muut tarpeelliset teknisluonteiset tai muuten vähäiset 
tarkistukset.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

1 Konserniohje 25.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Edustajat tytäryhteisöissä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 462

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 67

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konsernioh-
jeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 501
V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön ase-
makaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu 
Tuomisen 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä,
Pirkkola, Maunula) kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 
1 ja 4, korttelin 28231 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 
muutetun piirustuksen numero 12420 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisulla luodaan edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin raken-
tamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. Samalla lisätään 
asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tuntumassa. Tavoit-
teena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jos-
sa Raide-Jokeri kulkee pääosin nurmipintaisella omalla kadun osallaan 
ajokaistoista katupuilla erotettuna. Suunnittelualueeseen kuuluu Paki-
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lantien, Pirjontien ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katua-
lueita.

Uutta asuntokerrosalaa on 25 050 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitettu 330 k-m². Kaa-
varatkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Raide-Jokeri 
on mahdollista sijoittaa katualueelle ja sen varsi rakentaa nykyistä kau-
punkimaisemmin.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
kasvavaa matkakysyntää. Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikku-
misen edistäminen, seudun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapa-
siteetin ja palvelutason parantaminen sekä täydennysrakentamisen 
edistäminen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten
tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen 
kohteeseen ”Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot”. Suunnittelua-
lueen RKY 2009 -rajauksen sisällä ovat tontit 28231/1 (Pirjontie 28), 
28225/2 (Maunulantie 23), Pirkkolantien katualuetta ja sen varrella ole-
va puistoalue.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1955 - 2013. Lisäk-
si suunnittelualueen länsiosassa on asemakaavoittamatonta katualuet-
ta. Voimassaolevissa kaavoissa korttelialueiden tontit ovat asuinkerros-
talojen, asuin-, liike- ja toimistorakennusten, huoltamorakennusten, 
seurakunnallisten rakennusten ja yleisten rakennusten korttelialuetta. 
Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katualueita. Tonteille osoitettu 
tonttitehokkuus vaihtelee e = 0,4:stä e = 0,75:een. Asemakaavoissa il-
moitettu korkein sallittu kerrosluku on kaksi.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, Alv 0 %) seuraavasti:

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 0,5 milj. euroa
Katu- ja liikennealueet 3,5 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet 0,5 milj. euroa
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YHTEENSÄ 4,5 milj. euroa

Edellä mainittujen lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustan-
nukset ovat noin 3 miljoonaa euroa, Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
4/2015 mukaisesti. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuk-
sia aiheutuu 180 €/k-m². Mikäli raitiotie huomioidaan, kustannuksia ai-
heutuu noin 300 €/k-m². Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kau-
pungille on arvioitu kertyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä se-
kä vuokraamisesta noin 15 miljoonaa euroa (alv 0 %). Voidaankin tode-
ta, että kaava on taloudellisesti kaupungille edullinen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen korttelialueet ja yleiset 
alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kahden kaava-
muutoshakemuksen johdosta (Petaksentie 4, tontti 28226/4 sekä Pirk-
kolantie 1, tontti 28231/1). Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-
den kanssa.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2016 - 30.1.2017 ja 
siitä saatiin lausunnot, 15 muistutusta ja neljä kirjettä.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 15 muistutusta. Kahden muistutuksen alle-
kirjoittajina oli useampi henkilö. Nämä muistutukset sisälsivät 32 ja 22 
allekirjoitusta.

Muistutukset kohdistuivat pääpiirteissään samoihin asioihin, joita oli 
nostettu esiin valmisteluvaiheen mielipiteissä: mm. kaavan suunnittelu-
lähtökohtiin ja tavoiteisiin. Usean mielipiteen mukaan alueen kulttuuri-
historiallisen erityisyyden takia tehokkuutta ei pitäisi nostaa ensisijai-
seksi suunnittelun lähtökohdaksi. Ehdotettua kerrostalorakentamista 
vastustettiin varsinkin Pirjontie 28:n tontilla. Liikennejärjestelyihin ja lii-
kenneturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota ja Pirjontien katkaisemista 
moottoriajoneuvoliikenteeltä vastustettiin. Raide-Jokeria kannatettiin. 
Olemassa olevien puistoalueiden osoittamista tonttimaaksi vastustet-
tiin, koska puistojen nähtiin olevan osa uuden yleiskaavan osoittamaa 
viheryhteyttä.

Nähtävilläolon ulkopuolella saapui neljä kirjettä. Kirjeissä vastustettiin 
Pirjontien ja Lampuotilantien välisen puiston osoittamista kerrostalora-
kentamiseen, Pirjontie 28:n tontin täydennysrakentamista sekä Pirjon-
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tien katkaisua ajoneuvoliikenteeltä. Yhden kirjeistä on allekirjoittanut 52 
Lampuotilantien asukasta. Kirje sisälsi tekstiosuuden ja vaihtoehtoisen 
suunnitelman kaavamuutosalueelle. Lampuotilantien asukkaiden vas-
tustus täydennysrakentamista kohtaan on johtunut pääasiassa siitä, et-
tä kiinteistöt on ostettu siinä käsityksessä, että Pirjontien eteläpuolei-
nen puisto säilyy. Kaavaehdotuksessa puistokaistaleelle on kaavoitettu 
kerrostalorivistö, joka vaikuttaa kirjeen mukaan yksityisyyteen ja iltapäi-
väauringon saantiin. Kirjeen allekirjoittajien mielestä ratkaisu ei ole ym-
märrettävissä eikä hyväksyttävissä.

Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa esitetään tonteille 28210/9, 28222/2, 
28225/4 ja 28231/37 ratkaisua, jossa talotyypit ovat rivitaloja ja paritalo-
ja. Kirjeessä esitetään, että vaihtoehtosuunnitelmassa saavutetaan 
kaupungin määrälliset alueelliset rakennusmassatavoitteet, säilytetään 
Maunulan erikoisilme pientaloalueena, ja että suunnitelma on realisti-
nen ja toteutuskelpoinen.

Muistutusten ja kirjeiden lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
valmisteluaineistoineen ja kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet sekä 
niihin annetut vastineet ilmenevät kokonaisuudessaan vuorovaikutusra-
portista (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, mu-
seoviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus), turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), asuntotuotan-
totoimiston (ATT), kaupunginmuseon johtokunnan, kiinteistölautakun-
nan, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), liikuntaviraston, opetusviraston, 
pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysvi-
raston, varhaiskasvatusviraston, yleisten töiden lautakunnan, ympäris-
tölautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan että, Pirkkolan- ja Pirjontien var-
teen sijoitetut kerrostalomassat tulevat muuttamaan väljähkön pienta-
loalueen rakennetta ja katunäkymiä. ELY-keskus pitää tärkeänä, että 
alueen vehreä ilme säilyy uusien istutusten ja yksityiskohtaisemman 
suunnittelun myötä. ELY-keskus toteaa, että meluselvityksen mukaan 
raitiotievaunun ohiajosta julkisivuille aiheutuvat laskennalliset enimmäi-
säänitasot ovat kaava-alueella 83 dB LAmax, minkä vuoksi kortteleissa 
28209, 28210 ja 28222 asuinhuoneistojen on syytä olla määräyksin 
osoitettu läpitalon huoneistoiksi. Kaavassa on määrätty julkisivujen to-
teuttamisratkaisuista meluntorjunnan kannalta. Erityisasumisen kortte-
lialue (AKS) on sijoitettu voimakkaan melun alueelle. Suunnitelmien 
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mukaan asuinhuoneistot avautuvat myös talon hiljaisemmalle puolelle. 
Tämä on syytä tuoda myös kaavamääräyksin esiin. Lisäksi AK-kortte-
lialueella rakennuksen Petaksentien puoleiselle sivulle on merkittävä 
ääneneristysvaatimus. Asuntojen suunnittelussa on hyvä kiinnittää huo-
miota korttelin 28209 sijaintiin raitiotien kaarteessa, jossa saattaa esiin-
tyä melulaskennassa osoitettuja korkeampia melutasoja esim. impulssi-
maisia ääniä. ELY-keskus toteaa, että kaavamääräyksissä on mainitta-
va leikki- ja oleskelualueiden VNp:n 993/1992 mukaiset ulkomelun 
enimmäisohjearvot. Kaavassa on syytä mainita melutasoista, joihin 
parvekkeilla ja viherhuoneissa on päästävä. Kaavamääräyksiin on lisät-
tävä "melu, ilmanlaatu ja maaperä" kohtaan: Melun enimmäistaso ei 
saa raitiotien vaikutusalueella sijaitsevien asuinrakennusten sisätiloissa 
ylittää 45 dB LAFmax.

HSL:n lausunnossa todetaan, että asemakaavaehdotuksessa on huo-
mioitu Raide-Jokerin hankesuunnitelman periaatteet ja mitoitus.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan, että Pirjontien tontin 
28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvaiheesta on kanna-
tettava ratkaisu. Täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia tulee tut-
kia tonttien 28220/1 ja 28216/2 osalta. Kaavamuutoksen kohteena ole-
va alue on kaupungin omistuksessa eikä kaavan osalta ole tarpeen 
käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. Kaavamuutoksessa olevien 
tonttien vuokralaisten kanssa käydään tarvittaessa neuvottelut sopi-
musmuutoksista.

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksessa esitettyä 
ratkaisua tontille 28231/37. Rakentaminen tontilla tulee kaupunginmu-
seon johtokunnan näkemyksen mukaan sovittaa alueen rakennusta-
paan ja -tehokkuuteen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) toteaa, että kaa-
vaehdotuksen useiden ratkaisujen toteuttaminen ARA-hintatasossa on 
haasteellisia. Näistä listataan mm. kapearunkoiset ja matalat kerrosta-
lot, kerrostalojen pienmittakaavallisuus, kerroksien porrastaminen ra-
kennusmassassa sekä autopaikkaratkaisujen kalleus jos ne poikkeavat 
pihatasossa toteutettavista paikoista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Haaganpuron alajuoksun tulva-
riskiä ei tule nostaa. Huleveden viivytyksen mitoituksen tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1 - 3 vuoden välein tapahtu-
van 10 - 15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä. Yleisten alueiden 
kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustannusten välillä tarken-
tuu jatkosuunnittelussa.
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HKL muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, 
jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennusmääräyksis-
sä.

Tukes lausuu seuraavaa: Maakaasuputkiston sijoituksesta on säädetty 
Valtioneuvoston asetuksessa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 
(551/2009). Tukes on osallistunut yhteispalaveriin Helsingin kaupungin 
ja Gasum Oy:n kanssa 2.11.2016, eikä näe estettä esitetylle asema-
kaavaehdotukselle edellyttäen, että kaavoituksessa ja tulevassa maa-
kaasuputkiston muutoksessa otetaan huomioon maakaasuputkistojen 
varmuuskerroin- ja suojaetäisyysvaatimukset.

Gasum Oy:n lausunnossa todetaan seuraavaa: Helsingin kaupunki ja 
Gasum Oy ovat sopineet maakaasun siirtoputkiston siirtämisen perus-
suunnittelusta Helsingin kaupungin Oulunkylän (Patola), Maunulan, 
Pohjois-Haagan ja Pirkkolan alueilla. Gasum Oy:n maakaasun siirto-
putkiston siirtämistarve johtuu Helsingin kaupungin maankäytön muut-
tuneista tarpeista sekä alueella tehdyistä liikennejärjestelyistä ja Raide-
Jokeriin varautumisesta. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin kiinteistö-
virasto. Pirjontien ja Pirkkolantien kohdalla uusi linjaus on määritelty 
tarkasti ja kaduilla tulee tämän johdosta useita johtosiirtoja sekä uusia 
vesihuoltoputkistoja. Toteutussuunnittelu on tehtävä yhteistyössä katu-
jen rakennussuunnittelun kanssa. Linjauksen toteuttaminen vaatii myös 
mittavia liikennejärjestelyjä.

HSY toteaa, että asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisära-
kentamista, mutta Raide-Jokerin rakentaminen ja kaavan toteutuminen 
aiheuttavat vesihuollon johtosiirtoja. HSY:n kanssa on sovittava suun-
nittelun lähtökohdista ja yleisistä periaatteista sekä kustannusjaosta. 
Hankkeella tulee olla kokonaisvastuu johtosiirtojen suunnittelusta ja to-
teuttamisesta. HSY toimii osaltaan vesihuollon suunnittelua ohjaavana 
tahona. Hankkeesta vastaavan organisaation tulee laatia sopimus 
HSY:n kanssa hyvissä ajoin ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta.

Museovirasto ilmoitti, että lausunnon antaa Helsingin kaupunginmuseo. 
Samoin ympäristölautakunta ilmoitti, että lausunnon antaa ympäristö-
keskus.

Helen sähköverkko Oy:n, pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, 
Helen Oy:n, liikenneviraston, liikuntaviraston, opetusviraston, raken-
nusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston ja varhaiskasvatusvi-
raston lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 3).
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Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta (liite 2).

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 ja asemakaavan muutoksen nro 12420 kartta, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017, päivitetty Kslk:n 25.4.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelu-
tilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva 25.4.2017
3 Havainnekuva 25.4. 2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki
Gasum Oy

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunginmuseon johtokunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 196

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Ksv 4002_1, karttaruutu 679495-6, 680495-6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12420 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) ka-
tualuetta ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Pirkkola, Maunula) kortteleita 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tontteja 1 ja 4, korttelin 28231 tonttia 1 sekä katu- ja puistoa-
lueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. 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.

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 23.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille. 
Pirjontien ja Pirkkolantien pohjoispuolisiin kortteleihin 28226 ja 28231 
sijoittuvaa uutta asuntorakentamista viedään eteenpäin hankkeina, joi-
den viitesuunnitelmat ovat mukana kaava-aineistossa. ATT:n lausunto 
koskee ainoastaan Pirjontien ja Pirkolantien eteläpuolisia uusia asuin-
kortteleita 28209, 28210 ja 28222 ja 28225. Lausunto on laadittu koh-
tuuhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, ennakkotietoa alueen tu-
levista tontinvarauksista ei ole.

Kortteleiden perusratkaisu on asumisen kannalta perusteltu: Raide-Jo-
kerin varteen rakentuu lamellitalojen ja/tai kytkettyjen pistetalojen vyö-
hyke, joka suojaa piha-alueita pohjoissuunnan melulta. Korttelien 
28222 ja 28225 muut asuinrakennukset ovat pistetaloja. Asunnot on 
mahdollista avata pääosin hyviin ilmansuuntiin ja näkymiin. Uusien 
korttelien sijainti nykyisten omakoti- ja kerrostaloalueiden rajapinnassa 
on kaavassa tulkittu tarkoittavan hyvinkin pienimittakaavaista kerrosta-
lorakentamista.

Kapearunkoisten ja melko matalien hissitalojen kustannustehokas to-
teuttaminen on haasteellista, ARA-hintatasossa ehkä jopa mahdotonta. 
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Olisi asuntosuunnittelun kannalta toivottavaa, että rakennusala kapeim-
millaankin mahdollistaisi normaalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan 
lamellirunkoratkaisun. Mitoituksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan 
noin 12,5 m syvä lämmin runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhyk-
keen mitta.

Korttelissa 28209 on hyvä, että rakennuksen porrastus (viidestä nel-
jään kerrokseen) on merkitty ainoastaan likimääräisesti. Havainneku-
vassa piha-alueelle on sijoitettu pysäköintiä, mutta sille ei muista kortte-
leista poiketen ole p-merkinnällä kohdistettua paikkaa. Pysäköintipaikat 
tulisi voida sijoittaa pihalle havainnekuvan mukaisesti.

Korttelin 28210 kapea rakennusala rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja. Vo-
lyymiltään yhteensä 3000 k-m2 rakennusoikeus tulee toteuttaa kol-
meen erilliseen rakennukseen, joissa lisäksi ylin 4. kerros on vajaa. Ra-
kennusmassan sopeuttamista naapuritalojen mittakaavaan tulisi voida 
ohjata kustannustehokkaammin keinoin, vaikkapa edellyttämällä ylim-
män kerroksen muista poikkeavaa käsittelyä tai pitkän massan visuaa-
lista jakamista kolmeen osaan.

Korttelin 28222 alimpiin kerroksiin on muodostumassa runsaasti auto-
halliin ja/tai Raide-Jokerin suuntaan rajautuvaa tilaa, joka ei sovellu 
asumiseen. Kaavassa mahdollistetaan asuntoon liittyvät työ- ja liiketilat 
Pirkkolantien varteen, mutta kysyntää tällaisille tiloille ei välttämättä kui-
tenkaan ole. Pirjontien / Pirkkolantien suuntaan dB-määräys kerrotaan 
nostettavan 5dB suuremmaksi, kuin mitä asemakaavamääräyksissä 
edellytetään, jos näille julkisivuille osoitetaan makuuhuoneita. Käytän-
nössä näille sivuille tullaan sijoittamaan makuuhuoneita, kun oleskeluti-
lat pyritään avaamaan parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin.

Korttelin eteläkulmassa on mahdollista avata asunnot puiston suun-
taan, mikäli Lampuotilantietä voi hyödyntää pelastusreittinä myös puis-
toon sijoittuvalta osaltaan. Myös korttelissa 28225 pelastusmahdolli-
suudet rajoittavat asuntojen suuntaamista parhaisiin näkymiin. Onko 
mahdollista hyödyntää puistoreittejä tai sallia pelastuspaikat istutetta-
viksi merkityille alueille? Molempien kortteleiden pysäköintiratkaisu tuli-
si voida toteuttaa korkeusasemiin, jossa vesitiiviitä rakenteita ja pump-
paamoita ei tarvita, nyt riski siihen näyttäisi olevan. Molempien kortte-
leiden pysäköintiratkaisut ovat todennäköisesti kalliita, etenkin hank-
keen kokoon suhteutettuna. Kansipysäköintiratkaisu on alueelle vieras.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 48
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HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin var-
ren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolassa. Raide-Jokerin 
pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien 
varren tontteja sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaava-alue sijaitsee Haaganpuron valuma-alueella, jonka ala-
juoksun tulvariskiä ei tule nostaa. Rakennettu pinta lisää myös kiintoai-
neen kulkeutumista vesistössä, mikä on haitallista taimenen kutusorai-
koille. 

Korttelialueiden hulevesihallinnan määräykset tulee asettaa mitoituksel-
lisiksi siellä, missä se on mahdollista. Mitoitusvaatimus tarvitaan, koska 
asemaakaava-alueelta poistuu tuhansia neliömetrejä rakentamatonta 
pintaa ja viheraluetta. Huleveden viivytyksen mitoitus tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1‒3 vuoden välein tapahtu-
van 10‒15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille yhteensä noin 4,5 
miljoonan euron (10/2016, alv 0 %) kustannukset. Kaava-alueen katu- 
ja liikennealueiden sekä aukioiden toteutuksesta on arvioitu aiheutuvan 
kustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Puisto- ja virkistysalueiden kus-
tannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Katu- ja liikennealuei-
den sekä puisto- ja virkistysalueiden kustannukset sisältävät niiden esi-
rakentamis- ja pohjarakennuskustannukset. Rakentamiskelpoiseksi 
saattamisesta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron kustannukset, jotka 
sisältävät uuden rakentamisen vuoksi purettavien, kaupungin hallussa 
olevien rakennusten purkukustannukset.

Yleisten alueiden kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustan-
nusten välillä tarkentuu jatkosuunnittelussa. Edellä mainittujen kustan-
nuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustannukset ovat 
Raide-Jokerin hankesuunnitelman 4/2015 mukaisesti noin 3 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
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Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 31.01.2017 § 4

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäris-
tössä, ja sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY 2009) osana kohdetta ”Pirkkolan omakotialue ja 
rintamamiestalot”.

Pirkkolan omakotialue on edustava esimerkki jälleenrakennuskauden 
tyyppitalosuunnittelun ja standardoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa 
pienillä resursseilla rakennetusta asuinalueesta ja ns. rintamamiestalo-
jen asuntotuotannosta. Alueella sijaitsee noin 200 omakotitonttia, jotka 
on rakennettu yksikerroksisin kaksihuoneisin pientaloin. Suurin osa 
asuintaloista on Ruotsin ja Norjan lahjoittamia. Pirkkolan alue kuuluu 
varhaisimpiin rintamamiestaloalueisiin, sen rakentaminen alkoi vuosina 
1940-41. Alueen pihoille laati puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch mal-
lipiirustussuunnitelmia. Alue on hyvin tunnettu osa helsinkiläistä kulttuu-
riympäristöä, ja sillä on valtakunnallista arvoa rakennusaikansa edusta-
jana.

Asemakaavaehdotuksessa suunnitellaan täydennysrakentamista uu-
den Raide-Jokeri –linjan yhteyteen Pirjontien ja Pirkkolantien varrelle. 
Täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeä vaalia valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen sekä ohjata ympä-
ristöön sopeutuvaa rakentamista.

Asemakaavamuutokseen sisältyvä Pirjontien ja Pirkkolantien risteyk-
sessä sijaitseva Pirjontie 28 tontti kuuluu RKY 2009 rajauksen piiriin. 
Tontilla sijaitseva rakennus on vuonna 1940 valmistunut yksikerroksi-
nen alun perin Elannon myymälänä toiminut liiketalo, joka on suunnitel-
tu KK:n rakennusosastolla. Kaavaehdotuksessa huonokuntoinen ra-
kennus on purettu ja korvattu 2-5 kerroksisella kerrostalomassalla. Uu-
disrakennus sijoittuu näkyvälle rakennuspaikalle pienen aukiomuodos-
telman äärelle.
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Kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu rikkoo standardirakennuksin to-
teutetun omakotialueen yhtenäisen rakennustavan. Viisikerroksinen 
kerrostalo yksikerroksisten omakotitalojen keskellä on ristiriidassa teho-
kuuden ja rakennustavan osalta. Rakennus ei muodosta porttiaihetta, 
vaan sijoittuu osin katualueelle, rikkoen ehjien katutilojen linjaa ja näky-
miä. Rakentaminen tontilla tulee sovittaa alueen rakennustapaan ja –
tehokkuuteen. 

Näiltä osin kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotusta, 
vaan edellyttää muutosta asemakaavakarttaan ja määräyksiin.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 42

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kiinteistökartta 115/680 496 ja 101/679 494; Pirjontie ja Pirkkolantie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12420 seuraavan lausunnon:

Pirjontien tontin 28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvai-
heesta on kannatettava ratkaisu. Tämän kaltaista Raidejokerin keskei-
simmän vaikutusalueen täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia 
huomioon ottavaa tarkastelutyötä on edelleen toivottavaa jatkaa erilli-
sissä asemakaavahankkeissa muun muassa kaava-alueeseen kytkey-
tyvien tonttien 28220/1 ja 3 sekä 28216/2 osalta.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on kaupungin omistuksessa ei-
kä kaavan osalta ole tarpeen käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. 
Osaan kaavamuutoksessa osoitetuista tonteista kohdistuu pitkäaikai-
nen maanvuokrasopimus. Kiinteistötoimi neuvottelee näiden tonttien 
vuokralaisten kanssa tarvittavista sopimusmuutoksista kaavan valmis-
telun aikana ja kaavan vahvistumisen jälkeen.  

Käsittely

26.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 76 (206)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
08.05.2017

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

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi toinen kappale.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.01.2017 § 6

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Oulunkylän, Maunulan 
(28. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolan-
tien ympäristö:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastusjohtaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 9

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.10.2016 § 78
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HEL 2014-015024 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Maunulan suunnittelutilanteesta ja nimis-
tötarpeista. Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia uusia nimiä: 

Lampuotilanpuisto–Landboasparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen; Lampuotilantien mukaan;

ja

Pirjonaukio–Birgittaplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen; Pirjontien mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 4.5.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Raide-Jokeri vaatii Pirkkolantiellä paaluperustuksen Puronvarren ja 
Maunulantien risteysalueiden tuntumassa. Kaavamuutosalueella on eri-
tyisesti liikennesuunnittelussa ja mahdollisesti täydennysrakentamisen 
suunnittelussa huomioitava Raide-Jokerin aiheuttamien tärinähaittojen 
ehkäisy.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 31.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 23.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaavamuutoksen luonnosta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaava-
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luonnosaineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta lausunnon 27.2.2015, jossa on tiivistetty alueen 
suunnittelu- ja rakennushistorian päälinjat. Suunnittelualue sijoittuu val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 
2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen kohteeseen ”Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot”. Kaavalla on vaikutuksia helsinkiläisen ra-
kennusperinnön säilymiseen ja tulevaisuuteen. Tästä syystä kaupun-
ginmuseon OAS-vaiheen lausunnossa pidettiin tärkeänä, että täydentä-
vä rakentaminen alueella on sopeutuvaa ja seuraa luontevasti nykyisen 
asemakaavan periaatteita, ympäristön olennaisia piirteitä tukien ja säi-
lyttäen.

RKY-rajauksen sisään sijoittuva Pirkkolantietä reunustava alue on kaa-
valuonnoksessa jätetty rakentamattomaksi puistoalueeksi, mitä kau-
punginmuseo pitää myönteisenä ratkaisuna. Sen sijaan kortteli 28222 
Pirkkolantien varrella omakotialueen yhteydessä on rakennustavaltaan 
ja tehokkuudeltaan liian raskas soveltuvaksi ympäristöön. Pirkkolan-
tien-Pirjontien katuosuus muodostaa ehjän katumaiseman ja ympäris-
töarvoiltaan merkittävän kaupunkitilan, joka tulee kokonaisuutena rat-
kaista tasapainoisella ja yhtenäisellä tavalla. Katutilaan työntyvät viisi-
kerroksiset rakennusmassat ovat tämän tavoitteen vastaisia, rikkoen 
kaupunkikuvaa RKY-alueen yhteydessä ympäristöä turmelevalla taval-
la, eikä kaupunginmuseo puolla ratkaisua.

Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä sijaitseva Pirjontie 28 rakennus 
jää RKY 2009 rajauksen piiriin. Rakennus on vuonna 1940 valmistunut 
yksikerroksinen, alun perin Pirkkolan Elannon myymälänä toiminut lii-
kerakennus (suunnittelu KK:n rakennusosto). Rakennus sijoittuu aukio-
maisen muodon saaneen Pirjon- ja Pirkkolantien risteykseen. Raken-
nus tulisi ensisijaisesti ylläpitää nykymuodossaan, ja vain mikäli välttä-
mätöntä korvata ympäristöön hyvin sovittuvalla uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotus esittää tontille enimmillään nelikerroksisen asuinkerros-
talon, johon liittyy lisäksi kaksikerroksinen erillisrakennus. Kaupungin-
museon mukaan asuinkerrostalo osana Pirkkolan omakotialueen RKY 
2009 miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön ominaispiirteistä, eikä 
ratkaisuna ole mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti huo-
mattavan arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakenteeseen 
hyvin sovittuvalla tavalla, jossa tehokkuus määrittyy alueellisen tarkas-
telun perusteella.

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
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Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnok-
sesta 31.3.2016 mennessä (Oulunkylän, Maunulan (28.ko) asemakaa-
van muutos, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö).

Asemakaava ja asemakaavan muutos luo edellytykset pikaraitiotie Rai-
de-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. 
Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tun-
tumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi 
ympäristö, Uutta asuntokerrosalaa on noin 25 000 k-m2. Asukasmää-
rän lisäys on noin 600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitet-
tu 740 k-m2.

Rakennusvirasto kiittää ratkaisuista, jossa pieni kulma Pakilantie 10-20 
tonttia muutetaan katuaukioksi Maunulan uuden kirjastotalon edessä. 
Ratkaisu selkeyttää alueen tilajärjestelyjä. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle ja sen viereen. Alue kuuluu Museovi-
raston RKY 2009-kohdeluetteloon Pirkkolan omakotialue ja rintama-
miestalot. Suunnittelualueen vieressä on myös toinen tärkeä RKY alue 
eli Maunulan asuntoalue, joka yhdessä Pirkkolan alueen kanssa luovat 
merkittävän historiakokonaisuuden. Liikennesuunnitelmaluonnoksessa 
on esitetty kuorma-autojen pysäköintipaikkaa juuri RKY-alueelle. Tämä 
tulee poistaa suunnitelmasta ja tutkia asiaa tarvittaessa muutosalueen 
ulkopuolella. Kuorma-autojen pysäköintialue ei myöskään tue alueen 
arvojen ja viereen jäävän puistoalueen kehittämistä. Ratkaisu voi myös 
vaikeuttaa hulevesien luonnonmukaista käsittelyä alueella. 

Puistoalueet toimivat ekologisina yhteyksinä. Jotta tämä ekologinen yh-
teys toimii myös vastaisuudessa, tulee yhteyden olla leveydeltään riittä-
vä. Puistoalueiden osalta tulee priorisoida kaupungin hulevesistrate-
gian mukaisia rakenteita ja turvata niille riittävät tilavaraukset. Lähtö-
kohtana tulee olla viheryhteyden kehittäminen ja parantaminen. Jatko-
suunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta, että nykyinen putkitettu pu-
rouoma siirretään kulkemaan avouomana Pirkkolantien eteläpuolelle. 
Tämä ratkaisu parantaa ekologista yhteyttä ja tuo kaupungin elintärke-
ää sinistä verkostoa esille. 
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Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleis-
ten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Lampuotilantien itäisen päädyn jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huo-
miota jalankulun ja pyöräilyn orientoitumiseen sekä jatkuvuuteen Mau-
nulanpuiston suuntaan. Maunulantien ja Pirkkolantien/Pirjontien risteyk-
sen puistoalue (VP) on ajoyhteyden takia ongelmallinen ja jäsentymä-
tön. Tämä puistoalue tulee muuttaa katualueeksi tai liittää osaksi kort-
telialuetta 28210.

Raide-Jokerin mahdollistamiseksi laadinnan alla on tekniset asemakaa-
vat ja asemakaavamuutokset. Yksi asemakaavan muutosta tarvitseva 
alue on jätetty pois Raide-Jokerin teknisistä kaavoista, prosessitekni-
sistä syistä. Tämä kohde sijaitsee Pakilantien toisella puolella ja kos-
kee korttelin 28316 rajan tarkistamista katutilan reunassa. Rakennusvi-
rasto esittää, että tämä asemakaavan muutos lisätään tähän kaava-
hankkeeseen. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

20.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.4.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Maunulan pohjoisosassa rajautuen idässä 
Maunulan ostoskeskukseen ja lännessä keskuspuistoon. Suunnittelua-
lueeseen kuuluu katualueita (Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie, Maunu-
lantie, Metsäpurontie ja Lampuotilantie), katualueiden varren tontteja ja 
puistoalueita. Aluekokonaisuus on arvotettu Museoviraston valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksessa 
(RKY 2009). 
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Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka käynnistyy v. 2015 alussa. Lisäksi 
tutkitaan suunnittelualueen ajoneuvo-, kävely- ja pyöräilyliikenteen lii-
kennejärjestelyitä.

Alueelle tutkitaan täydennysrakentamista yhteensä 12 000 kem2, n. 
300 asukasta. Tämä tarkoittanee n. 35 peruskouluikäisen lapsen li-
säystä.

Alue kuuluu Maunulan yläasteen ja Maunulan ala-asteen oppilaaksiot-
toalueeseen. 

Alueen ala-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 421–527 vuosina 2016–2025. Maunulan 
ala-asteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 503 oppilaspaik-
kaa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2015 painotetun 
opetuksen verkosta 1.8.2016 alkaen. Tällöin Maunulan ala-asteella va-
raudutaan n. 150 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. Lähikoulu-
paikkoja jää kouluun tällöin 353 oppilaspaikkaa. 

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
40 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 29 %, Maunulan ala-asteen koulussa on ylimää-
räistä tilaa vuosina 2016–2025 114 – 42 oppilaspaikkaa. 

Alueen ylä-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 168–286 vuosina 2016–2025. Maunulan yh-
teiskoulun yläasteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 326 
oppilaspaikkaa. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
perusteella varaudutaan n. 260 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. 
Lähikoulupaikkoja jää kouluun tällöin 66 oppilaspaikkaa.

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
30 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 13 %, Maunulan ylä-asteen koulussa on tilavajetta 
vuosina 2016–2025 -3 …-106 oppilaspaikkaa. 

Edelliseen laskelmaan ei sisälly lausunnon kohteena olevan mahdolli-
sen täydennysrakentamisen osuus. Ala-asteikäisille näyttäisi olevan ti-
laa, mutta yläasteikäisten tiloista on vajetta koko tarkasteluajan.

Maunulan oppilaaksiottoalue rajautuu Pasilan projektialueeseen. Osa 
Pasilasta jopa sisältyy Maunulan oppilaaksiottoalueeseen, Pohjois-Pa-
silaan on alustavasti suunniteltu luokkien 1-2 -koulua. Tämä edellyttää 
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yhteistyötä Pasila-projektin kanssa, kun Maunulaan suunnitellaan uutta 
asumista ja mitoitetaan tarvittavia koulupalveluja.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 20.2.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1190-00/15. Suunnittelualue sijaitsee Maunu-
lan pohjoisosassa. Se rajautuu idässä Maunulan ostoskeskukseen ja 
lännessä keskuspuistoon. Suunnittelualueeseen kuuluu katualueita, ka-
tualueiden varren tontteja ja puistoalueita.

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille.

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka on käynnistynyt vuoden 2015 
alussa. Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseu-
dun merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tu-
levaisuudessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkolinjan 550 
reittiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 502
V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Ra-
kennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

HEL 2017-004381 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
esisopimuksen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) tont-
tien 15520/8 ja 15520/14 tai niistä muodostettavien tonttien myymises-
tä YIT Rakennus Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä 1 olevan esi-
sopimuksen ehtoja, sekä tekemään lisäksi aikanaan lopulliset kiinteis-
tökaupat noudattaen esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiin-
teistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6
2 Varauspäätös
3 Sijaintikartta
4 Kartta varausalueesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Markkinointi-instituutti Kunnallisvalitus, valtuusto
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Liite 1
Liite 2

YIT Rakennus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunki ja YIT Rakennus Oy ovat neuvotelleet kiinteistökaupan esiso-
pimuksen tekemisestä Meilahdessa Töölöntullinkadulla sijaitsevista 
tonteista. Tontit on varattu YIT:lle ja niille on tarkoitus suunnitella ja to-
teuttaa noin 10 000 k-m² asumista. Esisopimuksen arvo on noin 14 milj. 
euroa.

Tonttien myynti on kaupungin kannalta perusteltua, sillä nyt vuoden 
2065 loppuun vuokrattujen tonttien vuokra yleisten rakennusten tonttei-
na on kovin alhainen. Samalla kauppa edistää kaupungin maanmyynti-
tavoitteiden toteutumista.

Esittelijän perustelut

Tonttien varaus

Myytäviksi esitettävät tontit on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 
6.2.2017 (130 §) YIT Rakennus Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2020 saakka. Tarkemmat 
varausehdot ovat liitteen 2 varauspäätöksessä.

Esisopimuksen keskeinen sisältö

Tonteille tavoitellaan asuinrakennusoikeutta noin 10 000 k-m². Asema-
kaavan pysäköintivaatimus tonteille tulee olemaan enintään 1 ap/135 k-
m². Lopulliset kaupat asuntotonteista tehdään kolmen (3) kuukauden 
kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman.

Kaupunki ja ostaja sopivat, että vähintään 40 % asuinrakennusoikeu-
den määrästä tulee toteuttaa omistusasuntoina. Omistusasuntotuotan-
nossa tonteille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tu-
lee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näi-
den asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². Vuokra-
asuntotuotannossa keskipinta-alaa ei säädellä.
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Kauppahinta määräytyy tonteille kaavoitettavan asuinrakennusoikeu-
den perusteella ja on 1 427 euroa/k-m² eli 10 000 k-m²:m tavoitteen 
mukaan noin 14,3 milj. euroa.

Esisopimuksella velvoitetaan noudattamaan varauspäätöksen ehtoja. 
Varauspäätös liitteenä.

Tonttien nykyinen vuokralainen Markkinointi-instituutti ja YIT sopivat 
erikseen keskenään rakennusten omistusoikeuden siirtymisestä ja pur-
kamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

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. 

Markkinointi-instituutti ja YIT ovat sopineet keskenään 17.2.2017 alle-
kirjoitetulla aiesopimuksella maanvuokrasopimusten ennenaikaisesta 
päättämisestä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Tontit myytäisiin ai-
esopimuksen mukaan vuokrattuina ja vuokrasopimukset on tarkoitus 
päättää tonttien kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutosta varten YIT on järjestänyt yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurisen rinnakkaistoimeksiannon 
varausalueen suunnittelusta. Menettelyyn on valittu useita viitesuunnit-
telijoita. Parhaan ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavamuutos. 
Kaavamuutoksen on arvioitu valmistuvan noin 1,5 - 2 vuoden kuluttua.

Asemakaavamuutoksen myötä tontille on tarkoitus löytää uusi kaupun-
kikuvallinen ajatus sekä toimiva kokonaisuus yhdessä korttelin muiden 
tonttien kanssa. Nykyiset rakennukset eivät enää vastaa nykymuotoi-
sen koulutuksen tilatarpeisiin eivätkä luontevasti sovellu muihinkaan 
toimintoihin. 

Sijaintikartta ja kartta varausalueesta ovat liitteinä 3 ja 4.

Myyntihinnan määritys

Newsec Advice Oy järjesti ostotarjouskilpailun ja myyntiprosessin 
maanvuokraoikeudesta ja rakennuksista Markkinointi-instituutin kanna-
tusyhdistys ry:n toimeksiantona. Tarjouksia saatiin seitsemän. Kaupun-
ki ilmaisi halunsa myydä tontit, mikäli tonttien asemakaava muutetaan 
asumiskäyttöön. Myyntihinnan määrityksessä on käytetty lisäksi ulko-
puolista kiinteistöarviota.
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Perustelut tonttien myymiselle

Esittelijä pitää tonttien myymistä kaupungin edun mukaisena. Tontit on 
vuokrattu nykyisillä vuoteen 2065 asti voimassa olevilla pitkillä maan-
vuokrasopimuksilla yleisten rakennusten tonttien hintatasolla, joka on 
pääoma-arvoltaan merkittävästi suunniteltua asuinkerrostalotonttien 
hintatasoa alhaisemmalla tasolla. Kauppa edistäisi myös osaltaan kau-
punginhallituksen asettamien 100 milj. euron vuotuisten maanmyyntita-
voitteiden toteutumista. Lisäksi tontit myymällä kaupunki saa jatkossa 
kiinteistöverotuloja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6
2 Varauspäätös
3 Sijaintikartta
4 Kartta varausalueesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Markkinointi-instituutti Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2

YIT Rakennus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.04.2017 § 196

HEL 2017-004381 T 10 01 01 01

Töölöntullinkatu 4 - 6

Esitys
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A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan tekemään esisopimus Helsingin kaupungin 15. kaupun-
ginosan (Meilahti) tonttien 15520/8 ja 15520/14 tai niistä muodostetta-
vien tonttien myymisestä YIT Rakennus Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun noudattaen liitteenä nro 1 olevan esisopimuksen ehtoja, sekä 
tekemään lisäksi aikanaan lopulliset kiinteistökaupat noudattaen liittee-
nä 1 olevia kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttä-
miä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kiinteistökaupan 
esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

B

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston 
tekemään tarvittaessa päätöskohdassa A mainittuun kiinteistökaupan 
esisopimukseen muutoksia ja tarkistuksia sen jälkeen, kun kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

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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§ 503
Kaupungin edustajat ja isännät virallisissa tilaisuuksissa valtuusto-
kauden alkaessa

HEL 2017-005182 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa seuraavia luottamushenkilöitä toi-
mimaan kaupungin edustajina ja kaupungin järjestämissä virallisissa ti-
laisuuksissa isäntinä 1.6.2017 alkaen seuraavassa järjestyksessä kun-
nes pormestari ja apulaispormestarit, kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohta-
jat on valittu:

1. valtuutettu Jan Vapaavuori
2. valtuutettu Tuuli Kousa
3. valtuutettu Anni Sinnemäki
4. valtuutettu Pia Pakarinen
5. ____________
6. valtuutettu Sanna Vesikansa
7. ____________
8. ____________
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9. ____________
10. ____________ 

Esittelijän perustelut

Nykyisen käytännön mukaan kaupungin virallisissa tilaisuuksia on isän-
nöinyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja avustajinaan kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä kaupunginjohta-
ja ja apulaiskaupunginjohtajat.

1.6.2017 alkaa uusi valtuustokausi ja kaupunki siirtyy uuteen johtamis-
järjestelmään. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheen-
johtajistot kuuluvat toimikautensa päättäviin toimielimiin. Kaupunginjoh-
tajan ja apulaiskaupunginjohtajien virat lakkaavat 31.5.2017. Nykykäy-
tännön mukainen edustaminen ei siksi ole mahdollista.

Pohjoismaiden valtionpäämiehet juhlistavat Suomen 100-vuotisjuhla-
vuotta vierailemalla Helsingissä 1.6.2017. Tasavallan presidentin kans-
lia on pyytänyt kaupunkia järjestämään lounastilaisuuden vierailun kun-
niaksi.

Kaupunginhallituksen tulisi tilanteessa, jossa uuden organisaation mu-
kaisia toimielimiä ei ole vielä valittu, tehdä väliaikana sovellettava pää-
tös isännöinnistä ja edustamisesta virallisissa tilaisuuksissa. 

Esityksessä mainitut luottamushenkilöt perustuvat tämänhetkiseen tie-
toon keskeisten luottamuspaikkoihin todennäköisesti valittavista henki-
löistä. Luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Järjestys pe-
rustuu seuraavaan protokollajärjestykseen:

1. Pormestari
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
3. Apulaispormestari (kaupunkiympäristön toimiala) 
4. Apulaispormestari (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
5. Apulaispormestari (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
6. Apulaispormestari (sosiaali- ja terveystoimiala)
7. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
8. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
9. Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

10. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 90 (206)
Kaupunginhallitus

Kj/3
08.05.2017

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

antti.peltonen(a)hel.fi
Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 504
Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle

HEL 2016-014427 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 72 900 euron lainan tekonurmipintai-
sen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus 20.12.2016
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys.

FC Kontu ry on yksi Helsingin suurimmista jalkapalloseuroista. Pelili-
senssi on 1200 pelaajalla, joista 900 on junioreja. Kenttäolosuhteiden 
parantaminen lisää harrastajien määrää ja mahdollistaa piiritasoisten 
pelien pelaamisen kotikentällä. Kentän saavutettavuus julkisin kulkuvä-
linein on hyvä.

Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017, 286 § myöntää liikuntalautakunnal-
le oikeuden vuokrata Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Kurkimäen 
liikuntapuistosta maa-alueen 31.12.2032 saakka. Alueella sijaitsee nyt 
hiekkapohjainen jalkapallokenttä.

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 
243 000 euron (alv, 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 72 
900 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi han-
ketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankki-
lainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Itä-Helsingin Jalkapal-
loareenat Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen 
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuk-
sen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. 
Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 
artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea 
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 95,9 miljoonaa euroa, josta 93,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
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keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus 20.12.2016
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 15

HEL 2016-014427 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin 
Jalkapalloareenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee 
Kurkimäen liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapal-
lokenttää. 

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonais-
kustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 72 900 euron lainan 
myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Itä-Helsingin Jalkapalloa-
reenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytet-
täväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamisek-
si yhtiölle vuokrattavalle Kurkimäen liikuntapuiston alueella sijaitsevalle 
maa-alueelle. 

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. 
Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin 
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esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavis-
sa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Itä-Helsingin Jalkapalloaree-
nat Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja alueellisesti 
hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös kau-
pungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan 
ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteilla kyseisestä alueesta 15 
vuoden vuokrasopimus. 

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 
243 000 euron (alv, 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 72 
900 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi han-
ketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankki-
lainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa. 

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan 
hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta koko-
naiskustannuksista. 

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
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§ 505
Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuk-
sesta

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Arviointikertomus 
2016:n kohdista 1.1–5.16 seuraavan lausunnon:

1.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Arviointikertomuksessa sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä toi-
mintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja 
tuloksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoi-
vaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja 
mahdollisuuksia.

Arviointikertomuksen mukaan toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallin-
ta ovat keskeisessä roolissa pyrittäessä varmistamaan kaupungin toi-
minnan laillisuus ja tuloksellisuus. Kaupungin siirtyessä uuteen organi-
saatiorakenteeseen tulee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merki-
tys muutosvaiheessa korostumaan aiempaa enemmän.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

 organisaation muutostilanteessa varmistaa, että sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta järjestetään asianmukaisesti ylimmällä ohjaus- ja 
päätöksentekotasolla.

 varmistua riittävällä seurannalla siitä, että sisäiseen valvontaan ja 
riskienhallintaan liittyvien tehtävien toimeenpano on kaupungin or-
ganisaation kaikilla tasoilla tehokasta ja tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallituksen on uuden kuntalain mukaan huolehdittava sisäi-
sestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus 
pitää tärkeänä, että myös uudessa johtamisjärjestelmässä ja organi-
saatiorakenteessa huolehditaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä kehittämises-
tä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat käynnistävät uuden hallin-
non sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksien laadinnan ja 
huolehtivat niiden tehokkaasta toimeenpanosta toimialallaan. Myös 
keskushallinnon, liikelaitosten, pelastuslaitoksen, eläintarhan ja tarkas-
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tusviraston tulee huomioida tähän liittyvät uudistuksesta aiheutuvat 
muutostarpeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksissa 
määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät ta-
voitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että toimialojen tulee johtamisjärjestel-
män ja organisaatiorakenteen muutosten lisäksi huomioida toimintaym-
päristön muutosten vaikutukset ja arvioida niihin liittyviä merkittävimpiä 
riskejä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi. 

Kaupunginhallitus käsittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa 
ja arviota merkittävimmistä riskeistä osana tilinpäätöstä. Kaupunginhal-
litus toteaa, että uuden organisaation aloittaessa tarkastellaan kuinka 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tuloksellisuutta tu-
lisi seurata ja arvioida tulevassa kaupungin johtoryhmässä.

3.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnissa

Vuoden 2016 talousarviossa sitovia toiminnallisia tavoitteita oli asetettu 
yhteensä 82, joista 73 eli 89 prosenttia toteutui. Kaikkien tavoitteiden 
toteutuminen voitiin todentaa. Tarkastusvirasto on laatinut erilliset ta-
voitearviointimuistiot kustakin virastosta ja liikelaitoksesta. Joitakin sito-
via toiminnallisia tavoitteita ja niiden toteutumista osoittavia mittareita 
on tarpeen täsmentää.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston tulee

 kuvata sitovien tavoitteidensa toteutumista osoittava mittari talous-
arviossa silloin, kun tavoitetta on tarpeen täsmentää.

kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialalla tulee

 sitovia tavoitteita asetettaessa ottaa huomioon sekä Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n että asuntotuotantotoimiston roolit vuokra-
asuntojen peruskorjauksissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuustokaudelle 2017-2021 tulee oh-
jausvälineeksi uusi kaupunkistrategia, jonka pohjalta toimialat esittävät 
talousarvioehdotuksessaan sitovat toiminnalliset tavoitteensa uuden 
kaupunkistrategian mukaisiksi. Näin ollen sitovien toiminnallisten tavoit-
teiden sisältö ja niiden toteutumista osoittava mittarointi tulee tarkentu-
maan. Kaupunginhallitus tulee kiinnittämään huomiota tavoitteiden ja 
mittaroinnin kehittämiseen talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa.

Kaupunginhallitus näkee tarkoituksenmukaisena, että Helsingin kau-
pungin asunnot Oy määrittelee asuntojen peruskorjausohjelman ja te-
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kee rahoitussuunnitelman hankkeiden toteuttamiseksi kiinteistökannan 
vastuullisen korjaamisen näkökulmasta. Kaupunkiympäristön toimialan 
ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tulee yhteistyössä varmistaa 
hankkeiden aikataulutus.

3.3 Dokumentoinnin puutteet

Kaupungin tilinpäätösohjeen mukaan kunkin viraston ja liikelaitoksen 
on toimitettava sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumatietojen 
dokumentoinnin kuvaus ja mahdollinen seurantaraportti tai laskelma 
osana tilinpäätösaineistoa taloushallintopalvelun ylläpitämään tilinpää-
töstyötilaan.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen tulee

 varmistaa, että tilinpäätöstyötilaan toimitetaan sitovien toiminnallis-
ten tavoitteiden dokumentointikuvaus ja siihen liittyvät tiedot tilin-
päätösohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että ta-
loushallintopalvelu-liikelaitoksen tulee varmistaa, että annettua tilinpää-
tösohjetta noudatetaan. Tilinpäätöstä koottaessa tulee sitovien toimin-
nallisten tavoitteiden dokumentointi toteuttaa taloushallintopalvelu-liike-
laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

5.1 Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin strategiaohjelmaa 
2013–2016 ja sen seurantaa toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Arviointikertomuksen mukaan seuranta on ollut puutteellista ja koko-
naiskuvan saaminen toimenpiteiden toteutumisesta, ja siitä, miten hy-
vin strategiaohjelman toteuttamisessa on onnistuttu, on hyvin vaikeaa. 
Tavoitteita ja toimenpiteitä on liikaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

 kehittää valtuustolle valmisteltavan strategiaehdotuksen sisältöä si-
ten, että asetetut tavoitteet on määritelty riittävän täsmällisesti, nii-
den toteutumista voidaan mitata ja niistä voidaan johtaa käytännön 
toimenpiteitä toimialatasolla.

 kehittää strategian toteutumisen raportointia, jotta valtuusto voi sen 
pohjalta seurata strategian toteutumista.
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kaupunginkanslian tulee

 ohjata toimialoja siten, että talousarviossa esitetyt toimenpiteet ja 
tavoitteet kytketään aiempaa selkeämmin strategian tavoitteisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uusi kuntalaki asettaa puitteet strate-
giaohjelmalle. Lain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoit-
teista. Sen tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevis-
ta toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä-
vien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen to-
teutumisen arviointi ja seuranta. Talousarvio ja -suunnitelma on laadit-
tava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.

Helsingin uudessa suunnittelujärjestelmässä kaupunkistrategia ohjaa 
entistä enemmän toimialojen toiminnan ja talouden suunnittelua. Toi-
mialojen tehtävänä on toteuttaa kaupunkistrategiaa ja niiden talousar-
vioehdotukset, toimintasuunnitelmat ja tulosbudjetit toimivat tämän väli-
neinä. Strategian hyväksymisen jälkeen strateginen suunnittelu yhden-
tyy talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategian konkretisointi porrastetaan si-
ten, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian päälinjoista ja 
olennaisimmista tavoitteista, joista johdetaan edelleen seurattavat käy-
tännön toimenpiteet toimialatasolle. Porrastus selkeyttää ja helpottaa 
strategian toteutumisen raportointia ja seurantaa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan käsitykseen ohjauksen 
tarpeesta sen varmistamiseksi, että talousarviossa esitetyt toimialojen 
tavoitteet ja toimenpiteet kytketään aiempaa selkeämmin strategiata-
voitteisiin.

5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuustavoitteiden toteutta-
minen

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, onko kaupungin strategiaohjelmaan 
2013–2016 sisältyviä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä toteu-
tettu ja onko energiatehokkuus kehittynyt tavoiteltuun suuntaan.

Energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu monin eri ta-
voin. Kaupunki on vähentänyt omaa energiankulutustaan ja energiate-
hokkuus on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Kaupungin oman toimin-
nan energiankulutus on kuitenkin vain vajaat 12 prosenttia koko kau-
punkialueen energiankulutuksesta. Kokemukset kaavallisesta ohjauk-
sesta rakennusten energiatehokkuuteen liittyen ovat vähäisiä ja niissä 
on vielä kehitettävää.
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkisuunnitteluviraston tulee

 nykyistä enemmän ohjata kaavoituksella kaupunkirakenteen ja ra-
kennusten energiatehokkuuden parantamista.

rakennusviraston tulee

 yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa kehittää tarkempaa seu-
rantaa kaupunkirakenteen energiankulutukselle, jotta löydetään 
merkittävimmät energiansäästökohteet.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavoitukselle asetettujen eri tavoittei-
den pohjalta suunnitellaan tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka palvelee 
hyvin myös kaupunkirakenteen energiatehokkuuden parantamista. Ra-
kennusten energiatehokkuuden parantaminen kaavoituksella tulee en-
sisijaisesti järjestää mahdollistavilla kaavamääräyksillä.

Kaupunginhallitus pitää kaupunkirakenteen energiankulutuksen seu-
rannan kehittämistä tärkeänä. Kehittäminen tulee tehdä kaupunkiympä-
ristön toimialan ja Helen Oy:n yhteistyönä.

5.3 Avoimen datan julkaiseminen ja hyödyntäminen

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko strategiaohjelman ja tietotekniik-
kaohjelman toimenpiteistä liittyen avoimen datan julkaisemiseen ollut 
hyötyä kaupungin ja kaupunkiyhteisön kehittämisessä.

Dataa on avattu tavoitteiden mukaisesti, mutta saatuja hyötyjä on vai-
kea osoittaa eikä niistä ole saatavilla kattavia tietoja. Tutkimustietoa tai 
arviointimallia avoimen datan hyödyistä ja vaikuttavuudesta ei ole.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

tietokeskuksen tulee

 kehittää avoimen datan julkaisemisen seurantaan uusia mittareita, 
jotka paremmin kuvaavat toiminnan onnistumista ja hyötyjä.

kaupunginkanslian tulee

 yhdessä tietokeskuksen kanssa seurata ja raportoida tarkemmin 
avoimen datan julkaisusta syntyneitä kustannuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että avoimen datan osalta mittaaminen ja 
hyötyjen todentaminen on haastavaa. Eri toimijat ovat aloittaneet mit-
taamisen kehittämistyön, mutta valmiita ja toimivia hyötyjen todentami-
sen malleja ei ole vielä käytettävissä. Mittaamista tulee jatkossa kehit-
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tää ja mahdollisia mittaamisen malleja tulee testata, kun niitä on saata-
villa.

Kaupunginhallitus toteaa, että avoimen tiedon julkaisun lähtökohtana 
on ollut erityisesti julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen 
sekä kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edis-
täminen. Kaupunkitasoisten kustannusten tarkkaa seurantaa ei ole pi-
detty seurannasta saavutettuun hyötyyn nähden tarkoituksenmukaise-
na eikä kaikilta osin edes mahdollisena. Avoimen datan julkaisemisen 
kustannuksia ei voida eritellä tarkasti mm. siksi, että tiedon avaamisen 
tavat kehittyvät painopisteen siirtyessä datakokonaisuuksista avoimiin 
rajapintoihin. Tällöin tiedon avaaminen tapahtuu avoimen rajapinnan 
kautta ja rajapinta toteutetaan uuteen hankittavaan järjestelmään. Tie-
don avaamisen kustannuksia ei voida eritellä rajapinnan yleisestä ke-
hittämisestä ja hankinnasta. Toinen kustannusten tarkkaa seurantaa 
hankaloittava tekijä on se, että avoimen datan aineiston käyttäjät tar-
kentavat tietoja laajalta yksittäisten henkilöiden joukolta eri hallintokun-
nissa. Yksittäisen henkilön työaikaan tarkennuspyynnön merkitys on 
hyvin pieni ja käytännössä suhteessa avoimen datan julkaisusta aiheu-
tuviin suoriin kustannuksiin niiden seuranta ei ole mielekästä järjestää.

5.4 Tilinpäätösraportoinnin antama kuva tuloksellisuudesta

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, antaako kaupungin tilinpäätös tietoa 
toiminnan tuloksellisuudesta monipuolisesti ja kattavasti.

Arviointikertomuksen mukaan tilinpäätös on säädösten mukainen, mut-
ta se kuvaa tuloksellisuutta vain rajatusti.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 kehittää tilinpäätösraportointia uuden organisaatiorakenteen mukai-
sesti siten, että tilinpäätös kuvaa paremmin toimialan tuloksellisuut-
ta ja tilivelvollisuuden toteutumista. Käytännössä tämä tulee ottaa 
huomioon jo talousarviota laadittaessa.

 kehittää tilinpäätösraportointia siten, että tuloksellisuustietoja esite-
tään yhdenmukaisemmin ja kattavammin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uusi organisaatiorakenne antaa parem-
mat edellytykset siihen, että tilinpäätösraportointi on aiempaa selkeäm-
pi, kattavampi sekä yhdenmukaisempi ja että tilinpäätös kuvaa aiem-
paa paremmin toimialan tuloksellisuutta. Tilinpäätösraportointia tulee 
kehittää tähän suuntaan.

5.5 Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjaus
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Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko Helsingin kaupungin tytäryhtiöi-
den Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjausta toteutettu 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomuksen mukaan omistajaohjaus on ollut tarkoituksenmu-
kaista, mutta yhtiöiden omistamisen tarkoitusta ei ole määritelty.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 ottaa kaupunkistrategian valmistelussa huomioon kuntalain edellyt-
tämät omistajapolitiikan linjaukset.

 valmistella Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 
tarkistaminen ottaen huomioon, ettei voiton tuottaminen ole yhtiöi-
den ainoa tavoite.

 konserniohjeen päivittämisen yhteydessä saattaa päätöksentekijöi-
den tietoon kaupungin ja yhtiöiden kokemukset ohjeesta koskien 
toimitusjohtajan palkkaamista, erottamista ja palvelussuhteen ehto-
ja.

 ottaa esteellisyyssäädöksen tiukentuminen huomioon hallituksen jä-
senten nimittämisen valmistelussa ja konserniohjeen päivittämises-
sä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan 
kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon omistajapolitiikka. Kaupungin 
omistajapolitiikan lähtökohtia ja linjauksia on käsitelty kaupunginval-
tuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymässä konserniohjeessa. Kaupun-
kistrategian 2017–2021 valmistelun yhteydessä otetaan huomioon kon-
serniohjeen omistajapolitiikkaan liittyvät yleiset linjaukset ja valmistel-
laan strategiaan tarvittavat omistajapolitiikkaan liittyvät kirjaukset strate-
giakaudelle. Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallituksen päätettä-
väksi valmistellaan tytäryhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, 
joissa otetaan kantaa muun muassa yhteisöjen omistamisen perustee-
seen ja tarkoitukseen. 

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n kevään 2017 varsinaisissa yhtiö-
kokouksissa päätettiin yhtiöiden yhtiöjärjestysten muuttamisesta. Yhtiö-
järjestyksiin lisättiin konserniohjeen edellyttämällä tavalla uusi pykälä 
konserniohjaukseen liittyen: 

”Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin 
kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa 
konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrate-
gian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa 
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yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin 
yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.”

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n tulee siten jatkossa suoraan yh-
tiöjärjestystensä määräysten mukaisesti ottaa toiminnassaan huomioon 
muun muassa kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemä kaupunki-
konsernin kokonaisetu. Kaupunki pystyy näin kuntalain 47 §:n edellyttä-
mällä tavalla huolehtimaan omistajaohjauksella kaupunkikonsernin ko-
konaisedun huomioon ottamisesta ko. yhtiöiden toiminnassa.

Jos tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden määrittelemisen jäl-
keen on tarpeellista muuttaa Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n yh-
tiöjärjestyksiä niin, että niiden toimialaa ja/tai toiminnan tarkoitusta tar-
kennetaan, voi kaupunki tehdä päätöksen yksin omista lähtökohdistaan 
yhtiöiden ainoana omistajana. Markkinaehtoisesti toimivina tytäryhtei-
söinä Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n keskeisenä tarkoituksena 
on kuitenkin edelleen voiton tuottaminen omistajalleen.

Voimassa olevan konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän 
uudistamiseen liittyen on päätöksenteossa. Päivitysesityksessä ei ole 
muutettu niitä asioita, joiden osalta tytäryhteisöjen ja -säätiöiden tulee 
hankkia kaupungin ennakkokanta ennen päätöksentekoa. Toimitusjoh-
tajan palkkaaminen, erottaminen sekä palvelussuhteen keskeisten eh-
tojen määrittely ja tarkistaminen edellyttävät edelleen kaupungin en-
nakkokantaa päivitetynkin konserniohjeen mukaan. Asiasta käytiin laa-
ja keskustelu kaupunginvaltuustossa voimassa olevan konserniohjeen 
päätöskäsittelyn yhteydessä.

Kuntalain 48 §:n mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omis-
tajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, 
jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Kaupunginhallitus toteaa, että 
konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmiste-
taan muun muassa hallituksen riippumattomuus. Tämä pitää sisällään 
kulloinkin voimassa olevien esteellisyyssäännösten huomioon ottami-
sen. Jatkossakin kaupunki tulee omistajana ottamaan hallituksen jäse-
niä nimetessään huomioon sen, että kaupungin konsernijohto pystyy 
tarkoituksenmukaisella tavalla suorittamaan sille kuuluvat seuranta- ja 
valvontatehtävät.

5.6 Suurien liikenneinvestointien ja tontinluovutuksen koordinaatio

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, toimiiko tontinluovutuksen ja suurien 
liikenneinvestointien koordinointi tarkoituksenmukaisella tavalla siten, 
että tonttien arvonnousu kanavoituu kaupungin maanmyyntituloiksi.
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Tontinluovutuksen menettelyt olivat arvioinnin perusteella tarkoituksen-
mukaisia ja koordinaatio on ollut riittävää tontinluovutusten valmistelu-
vaiheessa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian ja kaupunkisuunnitteluviraston tulee

 saattaa loppuun liikennehankkeiden käsittelyohjeen valmistelu orga-
nisaatiouudistuksen jälkeen siten, että ohjeessa huomioidaan myös 
hankkeiden vaikutukset maan arvon nousuun.

kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian tulee

 raportoida tontinluovutuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta 
johdonmukaisesti AM-ohjelman seurannassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että maan arvon nousuun kohdistuvat vaiku-
tukset ovat oleellinen osa sitä vaikutusten arvioinnin kokonaisuutta, joi-
ta tulee selvittää isojen liikennehankkeiden päätöksenteon pohjaksi jo 
hankkeen alustavien tarkastelujen aikana ja joita tarkennetaan yleis- ja 
hankesuunnitelmavaiheessa. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian, kaupunkiym-
päristön toimialan  ja liikenneliikelaitoksen yhteistyönä laadittavassa ka-
tu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeessa tulee 
isojen liikennehankkeiden hankearviointikokonaisuuden osalta maan 
arvon nousuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lisäksi huomioida 
mm. alueen maanomistusolosuhteet ja arvioida siten erikseen myös 
vaikutukset kaupungin maasta saamiin tuloihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kesä-
kuussa 2016 uuden AM-ohjelman, jonka ensimmäinen seurantaraportti 
käsitellään kevään 2017 aikana kaupunginvaltuustossa. Seurannassa 
on mukana niin tontinvaraukset, -luovutukset kuin varantokin. Asunto-
tuotantoprosessin kannalta on tarkoituksenmukaista seurata prosessin 
eri kohtia.

5.7 Ensihoitoketjun toimivuus ja tuloksellisuus

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, tuotetaanko ensihoitopalvelut tervey-
denhuoltolain mukaisesti tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että ensihoitopalvelut on toteu-
tettu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kuten terveydenhuoltolaki 
edellyttää, joskin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon puutteet 
kuormittavat ensihoitoa.
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveysviraston tulee

 ensihoitoprosessin kehittämiseksi täydentää päivystystyöryhmää ja 
potilasohjaustyöryhmää sosiaali- ja terveydenhuollon ikääntyneiden 
kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalvelujen, ympäri-
vuorokautisten hoitolaitosten sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen 
asumispalveluista vastaavilla henkilöillä.

sosiaali- ja terveysviraston tulee

 lyhentää päivystyssairaaloiden päivystyspotilaiden luovutusaikoja ja 
parantaa siirtokuljetusten sujuvuutta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kun toiminnan painopistettä edelleen siir-
retään kotona asumisen tukemiseen ja laitospalveluiden purkamista jat-
ketaan, on yhteistyörakenteiden oltava tarkoituksenmukaisia ja seurat-
tava muutosta.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviossa vuodelle 2017 on strate-
giaohjelman toteuttamisen yhtenä tavoitteena integroidut palvelut ja 
hoito. Asiakkaan tarpeeseen perustuvien ja sujuvien palveluprosessien 
kehittäminen edellyttää toimisto-, osasto- ja organisaatiorajat ylittävää 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelu-
jen integrointia nykyistä vahvemmin.

5.8 Asunto- ja maankäyttöpolitiikka hyvinvoinnin edistämisessä

Pääkaupunkiseudun ulkoiset tarkastustoimet toteuttivat yhteisarvioinnin 
asunto- ja maankäyttöpolitiikan roolista. Arvioinnin pääkysymyksenä 
oli, ovatko pääkaupunkiseudun (PKS) kaupungit toteuttaneet seudun 
yhteisten suunnitelmien sekä omien strategioidensa mukaista hyvin-
vointia edistävää asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa.

Arvioinnin mukaan Helsinki on toteuttanut seudun yhteisten suunnitel-
mien sekä omien strategioidensa mukaista hyvinvointia edistävää 
asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet 
vain osittain, ja niiden toteutumisen seuranta hyvinvoinnin näkökulmas-
ta on hankalaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkansliassa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa tulee

 selvittää, miten maankäyttöä ja asumista koskevien hyvinvointita-
voitteiden toteutumista voidaan seurata.
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Kaupunginhallitus toteaa, että hyvinvointitavoitteista monet ovat omi-
naisuuksiltaan laadullisia ja hitaasti muuttuvia ja siten vaativat vuosittai-
sen mittariseurannan sijaan pitkäjänteisempää kehityksen laadullista ja 
osittain määrällistä arviointia. Helsingin seudun yhteisesti asettamien 
tavoitteiden seuranta tapahtuu MAL-sopimuksen seurannan yhteydes-
sä ja tulokset arvioidaan vuosittain kuntien ja valtion yhteisessä seuran-
takokouksessa. Helsingin AM-ohjelmaan ja strategiaohjelmaan liittyvä 
tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosiseurannan yhteydessä. Hy-
vinvointitavoitteiden toteutumisen seurannassa ei ole tehty kattavaa 
koostetta, vaan pikemmin eri tavoitteita on seurattu eri ohjelmien ja so-
pimusten yhteydessä. Uuden strategiakauden osalta on mahdollista ar-
vioida tarvitaanko esimerkiksi eriytymiskehitykseen seurantaindeksiä 
tai kokonaisvaltaista laadullista arviota.

5.9 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lasten ja nuorten palveluissa

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunki toteuttanut sukupuolten 
välisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä lasten ja nuorten palveluis-
sa.

Arviointikertomuksen mukaan kaupunki on toteuttanut sukupuolten väli-
sen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä lasten ja nuorten palveluissa 
erityisesti varhaiskasvatustoimessa, opetustoimessa ja elinkeino-osas-
ton nuorisotakuun piiriin kuuluvissa palveluissa sekä nuorisotoimessa, 
mutta ei liikuntatoimessa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

varhaiskasvatusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen tulee

 jatkaa toimenpiteitä sukupuolen mukaisen segregaation vähentämi-
seksi palveluissa. 

opetusviraston ja kaupunginkanslian tulee

 jatkaa toimenpiteitä sukupuolen mukaisen segregaation vähentämi-
seksi palveluissa, joissa ohjataan nuoria koulutukseen ja työelä-
mään.

liikuntaviraston tulee

 ottaa sukupuolten tasa-arvotyö ja yhdenvertaisuus aiempaa näky-
vämmäksi osaksi toiminnan tavoitteita uudistetun liikuntalain, suku-
puolten tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuuslain mukaises-
ti.

 suunnitella toimenpiteitä sille, miten sukupuolten tasa-arvo otetaan 
huomioon päätösten ennakkovaikutusten arvioinnissa suunnitel-
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taessa investointeja ja hankintoja sekä kohdennettaessa avustuk-
sia.

Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian tulee jatkaa hy-
viä toimintatapojaan ja käytänteitään. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2016 Helsingin kaupungin koulut 
ja oppilaitokset laativat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat si-
sällyttämällä sukupuolinäkökulman osaksi koulutuspalveluja. Esimerk-
kinä strategiaohjelman mukaisesti, koulutus- ja nuorisotakuun sekä 
määrällisen ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan ja julkisen palvelu-
tuotannon turvaamiseksi, oppilaita ja opiskelijoita on kannustettu tutus-
tumaan oppiaineisiin, jotka ovat aiemmin mielletty vastakkaisen suku-
puolen kiinnostuksen kohteiksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin strategiassa olevat Tulevai-
suustiski ja Respa –hanke ovat osa nuorten yhteiskuntatakuun toteutta-
mista. Tulevaisuustiskin tavoitteena on, että 15-17 –nuoret motivoituvat 
oman tulevaisuuden suunnittelussa ja löytävät itselleen sopivan opiske-
lupolun ja väylän työelämään. Respa –hankkeen toiminnan tavoitteena 
on ohjata työhön tai pitkäkestoiseen koulutukseen niitä yhteiskuntata-
kuun piiriin kuuluvia alle 30 –vuotiaita työttömiä helsinkiläisiä, joille ei 
TE –toimiston toimenpitein ole löytynyt ratkaisua tilanteeseen kolmen 
kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Neuvontaa, oh-
jausta ja syventävää ohjausta tarjoaa nuorille Ohjaamo Helsinki –palve-
lukokonaisuus hallintokuntarajat ylittävänä palvelumallina.

Kaupunginhallitus toteaa, että sukupuolten tasa-arvotyö ja yhdenvertai-
suus on tärkeää huomioida liikuntapalvelujen tuottamisessa. Voimas-
saolevan liikuntastrategian 2013-2017 tavoitteena on terveyttä edistä-
vän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen, liikunnan 
kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntä-
misperusteiden uudistaminen siten, että painopiste on lasten ja nuorten 
liikunnan tukemisessa. 

Voimassaoleva opetussuunnitelma kannustaa ja tukee monipuolista lii-
kuntaa ja liikuntatottumusten vahvistamista sukupuolesta riippumatta. 
Syksystä 2012 lähtien Liikkuva Koulu –toimintaa on jalkautettu perus-
kouluihin ja toimintamalli on tarkoitus vakiinnuttaa Helsingissä kaikkiin 
kouluihin vuonna 2017. Liikkuva Koulu –työn lisäksi liikuntavirasto tuot-
taa lasten ja nuorten matalan kynnysten harrasteliikuntapalveluja, 
muun muassa EasySport- ja FunAction –toiminta ja loma-ajan toiminta 
yhteistyössä opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa.

Liikuntapalvelujen investoinnit suunnataan alueellisesti tasapainoisesti 
huomioiden lasten ja nuorten erilaiset tarpeet. Liikuntapalveluiden pal-
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veluverkkoa suunnitellaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa, 
kaupunginkonsernin eri toimijoiden kanssa ja yksityisten liikunta-alan 
palvelutarjoajien sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tavoitteena eh-
käistä lasten ja nuorten syrjäytymistä sukupuolesta riippumatta.

5.10 Kaupunkimarkkinointi ja matkailun kehittäminen

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin strategiaohjelmaan si-
sältyvät kaupunkimarkkinointiin ja matkailun kehittämiseen liittyvät toi-
menpiteet toteutettu.

Arvioinnin mukaan toimenpiteet on pääosin toteutettu, mutta Merellisen 
Helsingin kehittämisvastuu on hajallaan. Tapahtumatukien myöntämi-
nen ei ole läpinäkyvää.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 määritellä merellisen Helsingin kehittämisvastuut, aikataulu ja bud-
jetti.

 saattaa Meri-Helsingin kehittämisohjelma luottamushenkilökäsitte-
lyyn.

 yhtenäistää tapahtumien tukemiskäytännöt läpinäkyvämmiksi yh-
dessä liikuntaviraston kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että merellistä Helsinkiä ja siihen liittyvää pal-
velutarjontaa on kuluneella strategiakaudella kehitetty. Merellisen Hel-
singin kehittämisohjelman valmistelua jatketaan kaupunkiympäristön 
sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyö-
nä koko elinkeino- ja viihtyvyyspotentiaalin hyödyntämiseksi. Merellisen 
Helsingin yleissuunnitelman valmistelu on käynnistynyt vuoden alussa 
kaupunkisuunnitteluvirastossa osana Vartiosaari ja rannat –projektia. 
Työohjelma esitellään tulevalle kaupunkiympäristölautakunnalle syksyl-
lä 2017 ja yleissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 
aikana.   

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian tulee kehittää tapah-
tumien tukemiskäytäntöjä selkeämmiksi ja läpinäkyvämmiksi yhteis-
työssä toimialojen kanssa. Kaupunginkanslian tulee selvittää yhtenäi-
sen yhteistyösopimusmallin käytäntöä, jotta kokonaiskuva tapahtuman 
taloudellisista velvoitteista olisi selkeä.

5.11 Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja riittävyys

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, ovatko Helsingin mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen avohoidon saatavuutta ja riittävyyttä koskevat kau-
pungin strategiaohjelman 2013–2016 toimenpiteet toteutuneet, ja onko 
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hoito toteutettu terveyskeskuksissa sekä psykiatria- ja päihdekeskuk-
sissa tarkastuslautakunnan 2014 antamien suositusten mukaisesti.

Osa toimenpiteistä on toteutunut: palveluiden saatavuutta ja riittävyyttä 
on parannettu monella tapaa, mutta osa toimenpiteistä on vielä kesken. 
Avopalvelujen saatavuus on parantunut, mutta asumispalveluihin on jo-
noa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 valmistella sekä kiinteistövirastoa että sosiaali- ja terveysvirastoa 
ohjaava erityisryhmien asumista koskeva päätös, jossa määritellään 
tukiasumisen periaatteet, asumiseen tarvittavat tukipalvelut ja asun-
tojen hallinnan, vuokrauksen sekä rakennuttamisen vastuut.

sosiaali- ja terveysviraston tulee

 kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että päihde- ja mielenter-
veysasiakkaat saavat asumisessaan siihen tarvittavan tuen.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialauudistuksen ja sote- ja maakun-
tauudistuksen myötä asumispalvelujen periaatteita ja vastuita tullaan 
tarkastelemaan uudelleen. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä 
hallituksen esittämällä tavalla asumispalvelujen työnjako eri toimijoiden 
kesken muuttuu merkittävästi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien asiakasryhmien kotona asumis-
ta tukevien palvelujen kehittäminen on erityisen tärkeää. Liikkuva avo-
hoito mahdollistaa kotiin vietävät palvelut, vahvistaa kotona arjessa sel-
viämistä ja vähentää osaltaan psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta

5.12 Kotihoidon riittävyys ikääntyneiden palvelutarpeeseen nähden

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, toteuttaako kaupunki ikääntyneiden 
palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien laadinnan riittävän 
usein siten, että kotihoidon palveluilla voidaan vastata kotona asuvan 
ikääntyneen kulloiseenkin palvelutarpeeseen.

Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi ja säännöllisen kotihoidon asiak-
kaiden seuranta toteutuu hyvin, ja kotipalvelua saa joustavasti tarpeen 
mukaan. Palvelujen riittävyys tarpeisiin nähden ei kuitenkaan aina to-
teudu silloin, kun ikääntyneen kunto heikkenee nopeasti, mahdollisesti 
dramaattisestikin. Laatu on kiireen vuoksi heikentynyt.

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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sosiaali- ja terveysviraston tulee

 tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia 
(selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä 
vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.

 varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittä-
västi.

 resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luo-
na ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien 
suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautu-
vien tiimien kokeilujen tuloksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että oikea-aikainen toiminta on sekä inhimil-
listä että kustannustehokasta. Asiakkaan edun selvittämiseksi ja par-
haan mahdollisen palvelun toteutumiseksi tehdään yhteistyötä omais-
ten ja läheisten kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että vanhuspalvelujen kysyntä ja palvelutar-
peiden kasvu kasautuu yhä myöhäisempään ikään. Toimintaa suunna-
taan erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotona asumista tukeviin pal-
veluihin. Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatke-
taan, ja kevyempien palvelujen osuus nousee edelleen. Sairaalatoimin-
nan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen 
suuntaan. Sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoito-
jaksot lyhenevät ja aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee. 

Yleisenä tavoitteena on palvelujen saatavuuden, asiakas- ja henkilöstö-
kokemuksen, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Ikäänty-
neiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen toiminta-
malliin perustuen.

Kaupunginhallitus pitää kannatettavana mm. työvuorosuunnittelua kos-
kevien hyvien käytäntöjen jakamista, soveltamista ja levittämistä koko 
kaupungin alueelle.

5.13 Terveysasemapalvelujen saatavuus

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, ovatko Helsingin terveysasemia kos-
kevat strategiaohjelman toimenpiteet toteutuneet ja toteutuvatko laki-
sääteiset hoitoon pääsyn kriteerit kaikilla Helsingin alueilla.

Arvioinnin perusteella Helsingin terveysasemia koskevat strategiaohjel-
man toimenpiteet ja lakisääteinen hoitoon pääsy ovat pääosin toteutu-
neet kaikilla Helsingin alueilla. Hoidon tarpeen arvioinnissa ja kiireettö-
mään hoitoon pääsyssä on eroja alueittain ja terveysasemittain.

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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sosiaali- ja terveysviraston tulee

 parantaa hoitoon pääsyä erityisesti itäisen Helsingin terveysasemil-
la.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviossa vuodelle 2017 on strate-
giaohjelman toteuttamisen yhtenä tavoitteena, että palvelujen saata-
vuus ja tuottavuus paranevat. Tavoitteena on, että palvelujen saata-
vuus paranee ja lakisääteiset määräajat toteutuvat kaikissa toiminnois-
sa. Palvelujen saatavuutta lisätään kehittämällä ja ottamalla käyttöön 
sähköisen asioinnin palveluja, laajentamalla vastaanottoaikoja sekä 
matalan kynnyksen palveluilla välittömässä asiakastyössä, esimerkiksi 
neuvoloissa. Mobiililaitteita hyödynnetään enenevästi liikkuvassa työs-
sä. Palvelujen saatavuutta turvataan uudenlaisilla, kotiin ja asiakkaiden 
toimintaympäristöön jalkautuvilla palveluilla ja asiakkaita aktivoivalla ta-
valla. Lisäksi vahvistetaan kuntalaisten itsehoitoa ja omahoitoa, omais-
hoitoa sekä palveluneuvontaa ja palveluohjausta.

5.14 Tuloksellisuuden mittaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, mitataanko Helsingin sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta monipuolisesti 
kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti.

Arviointikertomuksen mukaan keskeisten palvelujen tuloksellisuutta mi-
tataan monipuolisesti kaikkien muiden ulottuvuuksien paitsi vaikutta-
vuuden osalta. Vaikuttavuuden mittaaminen on vasta käynnistymässä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveysviraston tulee

 terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden kirjaamista ja seurantaa var-
ten laatia aikataulutus, määritellä resurssit ja sopia selkeä työnjako 
siten, ettei tehtävä vie kohtuuttomasti aikaa hoitotyöltä.

Kaupunginhallitus toteaa, että toiminnan tuloksellisuutta parannetaan 
prosesseja kriittisesti tarkastelemalla ja kehittämällä siten että, niin sa-
nottu hukkatyö vähenee ja asiakkaalle arvoa tuottava työ lisääntyy, kun 
uusia mittareita otettaan käyttöön.

5.15 Perusopetuksen kouluverkon kehittäminen

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko peruskoulujen palveluverkkopro-
sesseja toteutettu kaupungin strategiaohjelman ja kaupunginhallituksen 
päättämien linjausten mukaisesti.
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Arvioinnin perusteella kouluverkkoa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti 
ja strategiaohjelman toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. Lapsivaiku-
tusten arvioinnissa ja asukkaiden osallisuudessa on puutteita.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

opetusviraston tulee

 tehdä palveluverkon muutosten lapsivaikutusten arviointi tapaus-
kohtaisesti ja nykyistä perusteellisemmin.

 ottaa esityksissään lautakunnalle kantaa siihen, miten osallisten nä-
kemykset ovat vaikuttaneet palveluverkon muutosesitykseen tai 
syyt siihen, miksi ne eivät ole vaikuttaneet.

 parantaa osallisuuden tosiasiallista toteutumista ottamalla alueen 
asukkaat jo alkuvaiheessa mukaan palveluverkkoprosessien val-
misteluun.

 mahdollistaa riittävällä viestinnällä palveluverkon kehittämisen koh-
teena olevan alueen päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien osalli-
suus.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013-2016 mukaan 
kaikkien hallintokuntien tuli laatia tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otettiin huomioon teknologian muutokset sekä pal-
velujen ja työn uudet muodot. Tavoitteena oli, että kaupungin omassa 
käytössä olevien toimitilojen kokonainaispinta-alan määrä ei kasva st-
rategiakaudella.

Kaupunginhallitus toteaa, että asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden 
lisäämisen on kiinnitetty huomiota. Vuosaaren alueen palveluprosessi 
toteutettiin uudella osallistavalla tavalla vuosina 2015-2016. Huoltajille 
tiedotettiin Wilma-tiedotteilla, järjestettiin ideariihi, asukkaiden palautet-
ta kerättiin Kerrokantasi – palvelun kautta, järjestettiin asukastilaisuus 
ja koulujen henkilökunnalle järjestettiin yhteistoimintamenettelyn mukai-
set kuulemiset. Palvelumuotoilun avulla pyrittiin luomaan osallistava ja 
sitouttava prosessi, johon eri osapuolet pystyivät vaikuttamaan ja jonka 
tavoitteena oli tukea nuorten äänen kuulumista ja nuorten kasvua aktii-
viseen kansalaisuuteen. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että palveluverkkoprosessia kehite-
tään jatkuvasti tarjoamalla laadukkaat ja monipuoliset koulutuspalvelut 
alueellisesti tasapainoisesti.

5.16 Kulttuuristrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuminen

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko kulttuuristrategian ”Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista” –kokonaisuuden lasten ja nuorten kulttuuripalvelui-
hin liittyvät toimenpide-ehdotukset sekä kaupungin strategiaohjelman ja 
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kulttuuristrategian tavoitteet kulttuurin avustusjärjestelmien uudistami-
sesta ja kehittämisestä toteutuneet.

Arviointikertomuksen mukaan toimenpide-ehdotukset ovat pääosin to-
teutuneet. Lasten ja nuorten kulttuuripalveluja on lisätty ja avustusjär-
jestelmän uudistus on käynnistynyt.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

opetusviraston tulee

 huolehtia siitä, etteivät julkisen liikenteen maksut ole esteenä lasten 
osallistumiselle kouluajalla kulttuuritapahtumiin.

 asettaa kouluille tilojen iltakäytön lisäämiseen liittyviä tavoitteita.

Kaupunginhallitus toteaa, että koululaisten maksuttomasta joukkoliiken-
teestä päättäminen kuuluu HSL:lle. Perusopetuksessa opiskelee noin 
40 000 oppilasta, joista noin 7 000:lle on myönnetty koulumatkaetuute-
na HSL:n koululaismatkakortti. Koulujen tehdessä retkiä päivisin koulu 
maksaa matkaliput. 

Kaupunginhallitus toteaa, että koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen 
vapaa-ajankäytön hallinnointi siirtyy 1.6.2017 lukien kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialalle liikunnan palvelukokonaisuuteen. Tavoitteena on lisätä 
koulutilojen käyttöä ja uusia tilojen vapaa-ajankäytön vuokraus- ja jako-
perusteet sekä hinnoittelu.  Kaiken lähtökohtana on terveyttä edistävän 
liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2016, Talk 12.4.2017
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarkastuslautakunta Esitysteksti

Liite 1
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Liite 2

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 10.5.2017 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2016 kohdista 1.1–5.16. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2017 (41 §) vuoden 2016 arviointi-
kertomuksen. 

Kuntalain (410/2015) ja Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tar-
kastussäännön 8 §:n 1 momentin mukaan tarkastuslautakunnan tulee 
laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Kertomuk-
sesta tulee hankkia tarkastussäännön 8 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lau-
sunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Arviointikertomus 2016 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa arviointikerto-
muksessa esitetyistä eräistä vuoden 2016 toimintaa koskevista arviois-
ta olisi annettava päätösehdotuksen mukainen lausunto.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2016, Talk 12.4.2017
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarkastuslautakunta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.04.2017 § 41

Tarkastuslautakunta 05.04.2017 § 36

Tarkastuslautakunta 04.05.2016 § 50
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§ 506
Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet

HEL 2017-004445 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 5 000 000 euroa vuoden 
2017 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahas-
tosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 1.6.2017 alkaen seu-
raaville toimialoille:

 kaupunkiympäristön toimialalle 3 500 000 euroa
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 356 000 euroa
 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 100 000 euroa
 sosiaali- ja terveystoimialalle 44 000 euroa 

Rahoitusta hakeneet hankkeet on esitelty liitteenä olevassa perustelu-
muistossa, jossa on mainittu hakijavirasto.
Muistio sisältää perustelut kunkin hankkeen rahoituspäätökselle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio_lähiörahastohankkeet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja 
hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupungin-
valtuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mark-
kaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. eu-
roa (300 milj. markkaa).
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Vuoden 2017 alussa rahaston pääoma oli 56,1 milj. euroa. Lähiörahas-
ton tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla 
lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilais-
ten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2017 talousarviossa lähiörahaston 
käyttöön on varattu 5,0 milj. euroa.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan virastojen eh-
dotukset lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista tuli tehdä 28.2.2017 
mennessä. Määräpäivään mennessä jätettiin 23 hanke-ehdotusta kah-
deksasta virastosta. Hankkeet jakautuvat 15 lähiöön. Ehdotettujen 
hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 6,0 milj. euroa. 

Lähiöprojekti on tutustunut kaikkiin hanke-ehdotuksiin ja arvioinut jokai-
sen hankkeen täyttävän jollain tasolla lähiörahaston tarkoituksen. Vuo-
den 2017 lähiörahastolle varattu määräraha ei kuitenkaan mahdollista 
kaikkien hankkeiden rahoitusta. Rahoitettavaksi esitetään 19 hanketta 
yhteensä 5,0 milj. eurolla. Liitteenä olevassa perustelumuistiossa on 
esitetty kaikki hanke-ehdotukset ja niille ehdotettava rahoitus vuonna 
2017. Perustelumuistiossa on kunkin hankkeen kohdalla mainittu rahoi-
tuksen hakenut virasto. 

Nyt myönnettävän määrärahan lisäksi nykyisillä virastoilla on käytössä 
viime vuonna säästynyttä lähiörahaston rahoitusta, jonka perusteella 
hankkeille on myönnetty budjettiin ylitysoikeutta vuonna 2017. Tätä 
määrärahaa on käytössä yhteensä 7,0 milj. euroa, joka jakaantuu seu-
raavasti:

 rakennusvirasto 4,1 milj. euroa (16 hanketta),
 liikuntavirasto 0,4 milj. euroa (3 hanketta),
 tilakeskus 0,1 milj. euroa (1 hanke),
 nuorisoasiainkeskus 0,2 milj. euroa (7 hanketta),
 suomenkielinen työväenopisto 0,1 milj. euroa (1 hanke),
 kulttuuriasiainkeskus 1,1 milj. euroa (1 hanke),
 kaupunginkirjasto 0,1 milj. euroa (1 hanke),
 opetusvirasto 0,8 milj. euroa (2 hanketta) ja  
 sosiaali- ja terveysvirasto 0,2 milj. euroa (2 hanketta). 

Johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä hankkeiden vastuut siirtyvät tu-
leville toimialoille 1.6.2017.

Johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen kuuden Helsingin kaupungin 
rahaston (mukaan lukien lähiörahasto) sääntöjä joudutaan tarkista-
maan. Päätöksentekovaltuudet esitetään muutettavan vastaamaan ny-
kyistä hallintosääntöä. Samassa yhteydessä teknisenä muutoksena 
esitetään, että kaikkien eri vuosikymmeniltä peräisin olevien sääntöjen 
muoto ja rakenne yhtenäistetään. Sääntöjen tarkistus on tarkoitus käsi-
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tellä kaupunginvaltuustossa 17.5.2017. Lähiörahaston toimintaa koske-
vat sisällölliset muutostarpeet arvioidaan strategiaohjelman valmistelun 
yhteydessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio_lähiörahastohankkeet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Opetusvirasto
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Tilakeskus
Kulttuurikeskus
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Kaupunginkirjasto
Toimialat
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§ 507
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintia-
lueiden toteuttamiseen

HEL 2016-010646 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2017 ta-
lousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväk-
si 

 1 000 000 euroa mm. Pohjois-Haagan aseman lähistöllä ja 
Pitäjänmäen aseman lähistöllä sijaitsevien liityntäpysäköin-
tialueiden toteuttamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 19.4.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuonna 2017 toteuttavan Pohjois-Haagan 
aseman liityntäpysäköintialuetta koskevan katusuunnitelman, jonka ko-
konaiskustannusarvio on 1 500 000 euroa. Vuonna 2017 on varaudut-
tava toteuttamaan myös Pitäjänmäellä sijaitsevan Takkakujan liityntä-
pysäköintialueen pysäköintipaikkojen lisäämishanke, jonka kustannu-
sarvio on noin 500 000 euroa. Lisäksi varaudutaan muiden liityntäpysä-
köintialueiden pieniin parannuksiin. 

Vuoden 2017 talousarviossa kohtaan 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat 
on varattu 1 000 000 euroa, joka on tarkoitettu liityntäpysäköinnin 
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maantasopaikkojen toteutukseen ja perusparannukseen. Lisäksi raken-
nusvirastolla on käytettävissään liityntäpysäköintipaikkoihin vuonna 
2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä yli-
tysoikeutta 1 370 000 euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2017 
talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköinti 1 000 000 euroa ra-
kennusviraston käyttöön.

Esittelijä toteaa, että liityntäpysäköinnin toteuttamiseen tarvittava 1 000 
000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 2017 
talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettä-
väksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 19.4.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1024

HEL 2016-010646 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 ta-
lousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväk-
si 

 1 477 000 euroa Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköin-
tialueiden toteuttamiseen sekä rakennettujen liityntäpysä-
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köintialueiden pikaparannuksiin.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 508
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yh-
teishankkeiden toteuttamiseen

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää rakennusvirastolle vuoden 2017     
talousarvion alakohdasta 8 03 10 20, Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Kehä I (meluntorjunta), Khn käytettäväksi

 500 000 euroa Sepänmäen meluvallien rakentamiseen ja

alakohdasta 8 03 10 21 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Tie-
hankkeiden suunnittelu, Khn käytettäväksi

 300 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan 
Koivusaaren kohdalla.

Esittelijän perustelut

Kehä I meluntorjunta

Kehä I:n (Mt 101) Sepänmäen kohdan meluntorjuntaa koskeva tiesuun-
nitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 15.10.2015. Hanke sisältyy 
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Liikenneviraston laatimaan vuosien 2013–2018 maanteiden meluntor-
junnan toimintasuunnitelmaan. Tiesuunnitelmalla voidaan parantaa 
massataloutta ja materiaalitehokkuutta. Meluvallissa hyödynnetään 
Helsingin kaupungin rakennuskohteissa muodostuvia maamassoja yh-
teensä noin 100 000 kuutiometriä. Tiesuunnitelman mukaan meluvallin 
arvioidut kustannukset ovat 777 330 euroa ja niistä vastaa Helsingin 
kaupunki.

Rakennusvirasto käynnisti meluvallin toteutuksen vuonna 2016 ja han-
ke jatkuu vuoteen 2018. Vuoden 2016 loppuun mennessä kohteeseen 
on käytetty 300 000 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa alakohtaan       
8 03 10 20 Kehä I (meluntorjunta) on varattu 500 000 euroa, jolla han-
ke voidaan loppuunsaattaa. 

Tiehankkeiden suunnittelu

Tiehankkeiden suunnitteluun on vuoden 2017 talousarvion alakohtaan 
8 03 10 21 varattu 300 000 euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytet-
tävissä vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perustella 
myönnettyä ylitysoikeutta 105 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2016 § 415 myöntää 250 000 euroa mm. 
Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaressa sisältäen sekä 
maantiemaisen eritasoliittymän että katumaisen liittymän vaihtoehdot.
Määrärahaa käytettiin päätöksen mukaisesti myös katumaisen liittymä-
ratkaisun periaatteelliseen suunnitteluun. Koivusaaren osayleiskaavan 
ja siihen pohjautuvan kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.4.2017 hy-
väksymän Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnok-
seen perustuen on tehty yhdessä valtion viranomaisten kanssa alueva-
raussuunnitelma, joka toimii lähtökohtana tiesuunnitelmaa laadittaessa. 
Tiesuunnitelmaa laaditaan maantiemäisen eritasoliittymäratkaisuun 
pohjautuen.

Määrärahalla varaudutaan myös muihin vuoden 2017 aikana käynnisty-
viin Liikenneviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2017 
talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa Kehä I meluntorjuntaan Sepänmäen kohdalla ja tiehankkeiden suun-
nitteluun yhteensä 800 000 euroa, joka jakautuu Kehä I:n meluntorjun-
taan 500 000 euroa ja tiehankkeiden suunnitteluun 300 000 euroa.

Esittelijä toteaa, että yhteensä 800 000 euron määräraha tulisi myöntää 
rakennusvirastolle vuoden 2017 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteis-
hankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi ao. alakohdista 
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Kehä I:n meluntorjuntaan ja mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadin-
taan Koivusaaren kohdalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 27.3.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1100

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle 
aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteis-
hankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi alakohtien mää-
rärahoja seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 03 10 08 Kehä I (Kivikontie)  - 1 190 000
8 03 10 15 Kehä I (Espoon raja –Vihdintie) + 1 010 000
8 03 10 17 Kehä I (Hämeenlinnanväylän erita-

solittymä)
+ 180 000

02.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.04.2016 Pöydälle

18.04.2016 Pöydälle
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07.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 509
Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaa-
noton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jatkaa kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvas-
sa asemassa olevien täysi-ikäisten turvapaikan saaneiden henkilöiden 
vastaanoton osalta Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kanssa avointa sopimusta ilman etukä-
teen sovittua jatkuvaa määrällistä kuntapaikkakiintiötä.

Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus päättää tehdä vuodelle 2017 kerta-
luontoisen kuntapaikkakiintiön enintään 10 lapsiperheelle. Kuntapaikka-
kiintiö täytetään ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusopetuk-
sessa tai esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Hel-
sinki ja jotka tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanotto-
keskuksessa.

Kaupunginhallitus kehottaa kiinteistöviraston asunto-osastoa yhdessä 
sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikön kanssa huolehti-
maan kuntapaikan saaneiden henkilöiden asumisen järjestämisestä.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin ja ELY-keskuksen voimassa oleva avoin sopimus 
on hyväksytty kaupunginhallituksessa syyskuussa 2016 (khs 
19.9.2016, § 815). Helsingin kaupunki ja valtio ovat solmineet ensim-
mäisen avoimella periaatteella sitovan sopimuksen kansainvälistä suo-
jelua saavien vastaanotosta vuonna 1993 (kvsto 16.6.1993, §177) ja si-
tä on jatkettu vuosina 2007 (khs 27.8.2007, §1078) ja 2014 (khs 
16.6.2014, §698) tehdyillä päätöksillä pakolaisten vastaanotosta sekä 
pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Kuntapaikkoja 
on Helsingissä kiintiöity ainoastaan poikkeustapauksissa. Vuonna 2014 
vastaanotettiin 50 kiintiöpakolaista kertaluonteisesti Syyriasta ja heille 
osoitettiin asunnot. Helsingin kaupungin omistamasta vuokra-asunto-
kannasta (khs 16.6.2014, § 698) ja vuonna 2016 Helsinki sitoutui kerta-
luonteiseen 75 alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen vuosina 2015–
2016 saapuneen turvapaikanhakijan vastaanottoon. Muuten pakolaisia 
on vastaanotettu kuntapaikoille avoimen sopimuksen perusteella henki-
löstö- ja asumisen järjestämiseen suunnattujen resurssien sallimissa 
rajoissa.

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian 
(16.1.2017 §33) valmisteluun siten, että ”Helsinki myöntää kuntapaikan 
oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan vastaanot-
toaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata lasten koulupolut ja 
perheiden nopea kotoutuminen”. Vuonna 2016 Helsinki myönsi 100 
kuntapaikkaa, joista 75 alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneille sekä 25 
täysi-ikäisille kansainvälistä suojelua saaville. Täysi-ikäisten henkilöi-
den kohdalla ELY-keskus kysyy kuntapaikkaa avoimeen sopimukseen 
perustuen Helsingistä pääsääntöisesti kiintiöhätätapauksille sekä muis-
sa erityisissä tapauksissa kuten esimerkiksi sairaalahoitoa vaativan sai-
rauden, sukupuolivähemmistöön kuulumisen tai henkilön tai hänen per-
heensä turvallisuuden vuoksi. Vuonna 2017 maaliskuun loppuun men-
nessä Helsinkiin on jo otettu kuntapaikalle viisi kansainvälistä suojelua 
saavaa henkilöä, joista neljä ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä lap-
sia. Kuntapaikkojen lisäksi Helsinkiin saapui omaehtoisen muuton myö-
tä noin 1 000 uutta oleskeluluvan saanutta maahanmuuttajaa vuoden 
2016 aikana.

Helsinki tekee kertaottona määrällisen kuntapaikkakiintiön enintään 10 
lapsiperheelle. Kiintiö täytetään ensisijaisesti lapsiperheillä, joiden lap-
set ovat perusopetuksessa tai esiopetuksessa Helsingissä, ja joiden 
oleskelukuntana on Helsinki ja he asuvat Helsingin kaupungin vastaa-
nottokeskuksessa. Kertaoton määrä perustuu loppuvuoden määriä en-
nakoiden Helsingissä vastaanottokeskuksissa olevien lapsiperheiden 
määrään. Sosiaali- ja terveysvirastolta saadun tiedon mukaan lapsiper-
heitä, joissa on esiopetus- tai kouluikäisiä lapsia, on tällä hetkellä alle 
viisi Helsingin vastaanottokeskuksissa. 
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Kuntapaikkakiintiö koskee vain vastaanottokeskuksissa asuvia, sillä 
Uudellamaalla kuntien, vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviraston, 
ELY:n sekä TE-toimiston yhteinen työryhmä on linjannut, että kunta-
paikka voidaan myöntää vain vastaanottokeskuksissa asuville henkilöil-
le; yksityismajoituksessa olevilla katsotaan jo olevan asuinpaikka kun-
nassa. Kertaluontoinen täysi-ikäisiä ja huoltajien kanssa maahan saa-
puneita kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevan kuntakiin-
tiön luominen ei vaadi erillistä sopimusta ELY-keskuksen kanssa, vaan 
kiintiön täyttämiseen riittää kunnan päätös.

Kuntapaikkakiintiö suoritetaan kertaottona, sillä Helsingin vastaanotto-
keskukset koordinoivat Helsingin kautta kulkevaa transit-liikennettä 
muualle maahan. Olemassa olevan kuntapaikkajärjestelmän tarkoituk-
sena onkin hajasijoittaa rajanylityspaikkojen kautta maahan saapuvia 
kansainvälistä suojelua hakevia ihmisiä tasaisemmin koko maahan. 
Hajasijoituksella tavoitellaan toimivia asumisratkaisuja ja tuetaan alu-
eellista elinkeinopolitiikkaa koko maassa. Jatkuva kiintiösopimus kaik-
kien lapsiperheiden sijoittamisesta kuntapaikalla Helsinkiin kaupungin 
ja ELY:n välillä lapsiperheiden sijoittamisesta Helsinkiin johtaisi myös ti-
lanteeseen, jossa muut kunnat saisivat kannustimen siirtää lapsiperhei-
tä oman vastaanottonsa piiristä Helsinkiin. Myös edellisten vuosien li-
sääntyneet turvapaikanhakijamäärät tulevat lisäämään viiveellä Helsin-
kiin muuttavien määrää omaehtoisen muuton kautta, vaikka turvapai-
kanhakijoiden kokonaismäärä onkin ollut laskussa.

Transit-liikenteellä tarkoitetaan järjestelmää, jossa turvapaikanhakijat 
asuvat maahan tultuaan turvapaikkatutkinnan ja -puhuttelun aikana 
transit-vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijat eivät yleensä jää 
ensimmäiseen vastaanottokeskukseen hakemuksen koko käsittelyn 
ajaksi vaan heidät siirretään muualle maahan muihin vastaanottokes-
kuksiin odottamaan päätöstä turvapaikkahakemukseensa. Vastaanotto-
keskuksiin majoitetut turvapaikanhakijat voivat kuitenkin liikkua Suo-
messa vapaasti ja he voivat myös järjestää majoituksensa itse vastaa-
nottokeskuksien ulkopuolella yksityismajoituksessa. Vuoden 2017 ker-
taotolla voidaan taata kuntapaikka Helsingistä kaikille Helsingin vastaa-
nottokeskuksissa oleville ja oleskeluluvan saaville lapsiperheille, joiden 
lapset ovat esi- tai perusopetuksessa Helsingissä. Vuoden 2019 aikana 
voimaan astuva maakuntauudistus tulee lisäksi aiheuttamaan muutok-
sia maahan saapuvien kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien si-
joittamiseen valtakunnallisella tasolla. Myös kuntapaikkajärjestelmän 
lähitulevaisuuden muutokset huomioiden sitoutuminen yhteen kertaot-
toon on Helsingin kannalta perusteltua. 

Vuokra-asuntotilanne on pysynyt Helsingissä haastavana ja etenkin 
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä on huomattavasti tarjontaa 
suurempaa. Vuokratasossa on Helsingissä suuret erot vapaarahoittei-
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sen ja valtion tukeman vuokra-asuntokannan välillä. Kaupungin vuokra-
asuntoja hakee tällä hetkellä noin 15 500 kotitaloutta, joista lapsiperhei-
tä on noin 25 prosenttia. Perheasuntoihin kohdistuu suuri kysyntä esi-
merkiksi muuttouhan tai ylisuurten asumiskustannusten takia sekä per-
hekoon kasvaessa ja avioerotilanteissa. Asuntojen kysyntä ylittää sel-
västi tarjonnan eikä kaikille kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville 
helsinkiläisille lapsiperheille ole pystytty tarjoamaan kaupungin vuokra-
asuntoa. Kuntapaikkakiintiöön sisältyvät perheet asutetaan maahan-
muuttoyksikön tukiasuntoihin ja asunto-osasto vastaa yhdessä maa-
hanmuuttoyksikön kanssa perheiden asuttamisesta.

Kansainvälistä suojelua tai siihen rinnasteisten perustein oleskeluluvan 
saaneiden henkilöiden vastaanoton järjestämisestä vastaa Helsingissä 
sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö. Maahanmuuttoyk-
sikkö tekee kaikille perheellisille asiakkaille perhekartoituksen sekä oh-
jaa perheen peruspalveluihin ja varmistaa niiden tarkoituksenmukai-
suuden. Vanhempia tuetaan henkilökohtaisten tavoitteiden muodosta-
misessa muun muassa työn ja koulutuksen parissa ja oppivelvollisuusi-
käiset lapset ohjataan valmistavaan opetukseen. Perusopetukseen val-
mistavassa opetuksessa olevien oppilaiden ja Helsingin vastaanotto-
keskuksissa rekisteröityneinä asiakkaina olevien lasten tietoja vertaa-
malla voidaan arvioida, että Helsingin kaupungin peruskouluissa oppi-
laina on korkeintaan 40 turvapaikanhakijalasta, joista suuri osa on yksi-
tyismajoituksessa asuvien perheiden lapsia. Tarkkaa määrää oppilaista 
ei ole, sillä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai perusope-
tuksessa olevien oppilaiden maassaolostatusta ei kerätä. 

Perusopetukseen valmistava opetus, jonka piirissä yllä mainitut 40 tur-
vapaikanhakijalasta ovat, tapahtuu harvoin lasten omassa lähikoulus-
sa, joten koulupolun jatkuvuutta samassa koulussa ei voida taata peru-
sopetuksen valmistavan opetuksen päätyttyä. Helsinkiin muuttaa tällä 
hetkellä myös paljon oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä muista kun-
nista, joissa aloitetut koulupolut jatkuvat jouhevasti Helsingissä. Koulu-
polkujen jatkuvuuden näkökulmasta Helsinkiin myönnetyillä kuntapai-
koilla ei siis ole merkittävää vaikutusta. Varhaiskasvatuksessa turvapai-
kanhakijana olevia valmistavaa esiopetusta saavia lapsia on tällä het-
kellä päiväkotien esiopetusryhmissä yhteensä yhdeksän lasta. 

Esityksen taloudelliset vaikutukset

Kaupunki laskuttaa kotouttamispalveluista koituvat kulut valtiolta jälki-
käteen kaikista Helsinkiin muuttaneista tosiasiallisesti aiheutuneiden 
kulujen mukaisesti. Toteutuneiden kulujen lisäksi Helsinki on oikeutettu 
laskennalliseen korvaukseen jokaisesta vastaanotetusta henkilöstä. 
Korvaukset ovat 2 300 € vuodessa yli ja 6 845 € vuodessa alle seitse-
mänvuotiaista. Korvausaika on neljä vuotta kiintiöpakolaisena tulleista 
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henkilöistä ja kolme vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista hen-
kilöistä. Helsinki voi myös hakea lisätukia kansainvälistä suojelua saa-
vien henkilöiden vastaanotosta sekä kotoutumisesta koituvien kustan-
nusten kattamiseen. Korvaukset maksetaan myös itsenäisesti Helsin-
kiin yksityismajoitukseen asumaan siirtyneistä henkilöistä. 

Asunnot kuntapaikkakiintiöön sisältyville henkilöille hankitaan ensisijai-
sesti maahanmuuttoyksikön tukiasunnoista. Osalle voidaan hankkia 
asunto myös kaupungin vuokra-asuntokannasta. Asumisesta syntyvät 
suurimmat kustannukset syntyvät asumistuesta, joka on valtiollisesti 
korvattavien kustannusten piirissä. Asunnonvälityksestä ei synny lisä-
kustannuksia, joten esitetty kuntapaikkakiintiö ei aiheuta lisäresurssitar-
peita asumisen osalta.

Lapsiperheiden määrän kasvaminen lisää erityisen tuen tarpeessa ole-
vien lasten määrää kaupungissa ja edellyttää vastuusosiaalityöntekijöil-
tä erityistä työskentelyä perheen lapsen kanssa vanhempien kotoutu-
misen edistämiseksi tehtävän työn lisäksi. Kiintiön aiheuttamien talou-
dellisten vaikutusten osalta sosiaali- ja terveysvirasto kokonaisraamin-
sa puitteissa kohdentaa määrärahat maahanmuuttotoimintaan ja kiin-
nittää erityistä huomiota korvausten perimiseen valtiolta.

Lasten vähäisestä määrästä johtuen, ei esityksellä ole merkittävää vai-
kutusta perusopetukseen valmistavan opetuksen tai perusopetuksen 
järjestämiseen resurssitarpeiden näkökulmasta. Kun kiintiössä vastaa-
notetut turvapaikanhakijalapset siirtyvät perusopetuksen oppilaiksi ja 
saavat pysyvän kotiosoitteen Helsingistä, he siirtyvät lähikoulunsa oppi-
laiksi normaalin oppilaaksiottoprosessin mukaisesti. Samoista syistä 
myöskään valmistavan esiopetuksen osalta esitetty kuntapaikkakiintiö 
ei aiheuta lisäresurssitarpeita.

Esitys on valmisteltu kaupunginkansliassa yhdessä kiinteistöviraston, 
opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviras-
ton kanssa. Pyydetyt lausunnot on tehty sen hetkisen arvion mukaan 
noin 30 perheelle. Tämän hetkisen tiedon mukaan perheitä, joissa on 
esi- tai perusopetukseen osallistuvia lapsia, on vastaanottokeskuksissa 
alle viisi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sosiaali- ja terveysviraston lausunto
2 Asuntolautakunnan lausunto
3 Opetusviraston lausunto
4 Varhaiskasvatusviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Lausunnon antaneet virastot

Päätöshistoria

Opetusvirasto 30.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian Hel-
singin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton 
täsmentämiseksi (§ 33) valmisteluun siten, että Helsinki myöntää kun-
tapaikan oleskeluluvan  saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan 
vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena on turvata lasten 
koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen. Kaupunginkanslia on 
pyytänyt opetusvirastolta kirjallista  lausuntoa linjausmuutoksen vaiku-
tuksesta perusopetuksen palveluihin ja resurssitarpeisiin.

Opetusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai perusopetuksessa 
olevien oppilaiden maassaolostatusta ei kerätä, koska se ei ole opetuk-
sen järjestämisen kannalta välttämätön tieto. Perusopetukseen valmis-
tavassa opetuksessa olevien oppilaiden ja Helsingin vastaanottokes-
kuksissa rekisteröityneinä asiakkaina olevien lasten tietoja vertaamalla 
voidaan kuitenkin arvioida, että Helsingin kaupungin peruskouluissa 
oppilaina on korkeintaan 40 turvapaikanhakijaa.

Linjausmuutoksen perusteena todettiin, että halutaan turvata lasten 
koulupolut. On huomattava, että perusopetukseen valmistava opetus, 
jonka piirissä yllä mainitut 40 turvapaikanhakijalasta ovat, tapahtuu har-
voin näiden lasten omassa lähikoulussa, joten koulupolut muuttuvat jo-
ka tapauksessa perusopetukseen valmistavan opetuksen päätyttyä. 
Helsinkiin muuttaa tällä hetkellä myös paljon oleskeluluvan saaneita 
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lapsiperheitä muista kunnista, joissa aloitetut koulupolut jatkuvat jouhe-
vasti Helsingissä. Koulupolun näkökulmasta kuntapaikalla ei siis ole 
merkittävää vaikutusta.

Keskimääräinen perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaskoh-
tainen hinta on 14 840 euroa/vuosi. Helsinki saa laskennallista kor-
vausta jokaisesta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevas-
ta oppilaasta 1 186 euroa/ läsnäolokuukausi. Koska linjausmuutos kos-
kee koulunsa jo aloittaneita turvapaikanhakijalapsia, ei tällä ole vaiku-
tusta perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseksi. 

Kun kyseiset turvapaikanhakijalapset siirtyvät perusopetuksen oppilaik-
si ja saavat pysyvän kotiosoitteen Helsingistä, he siirtyvät oman alueen 
lähikoulun oppilaiksi normaalin oppilaaksiottoprosessin mukaisesti. 
Koulupolkunsa Helsingissä aloittaneiden turvapaikanhakijalasten mää-
rä on pieni perusopetuksen oppilasmäärään (noin 37 000) suhteutettu-
na.

Opetusvirasto toteaa, ettei kaupunginhallituksen linjausmuutoksella ole 
merkittävää vaikutusta perusopetukseen valmistavan opetuksen tai pe-
rusopetuksen järjestämiseksi palveluiden tai resurssitarpeiden näkökul-
masta.

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 29.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveysvirasto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittami-
sen vaikutuksesta sosiaali- ja terveysviraston palveluihin ja resurssitar-
peisiin.

Kohderyhmä

Turvapaikanhakijoiden kuntapaikkoja koskevan kaupunginhallituksen 
linjauksen (16.1.2017 § 33) piiriin kuuluvia oleskeluluvan saavia lapsi-
perheitä on Helsingissä arviolta noin 30 perhettä, joissa asuu noin 40 
lasta. Arvioituun määrään sisältyvät turvapaikanhakijoina olevat per-
heet, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esikoulussa. Lisäksi per-
heiden oleskelukuntana on Helsinki ja he tosiasiallisesti asuvat Helsin-
gin kaupungin vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa Hel-
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singissä. Perheiden tilanteet ovat kuitenkin turvapaikanhakuvaiheessa 
muuttuvia, jonka vuoksi yksilöityjä vastaanottopäätöksiä ei tässä vai-
heessa kyetä tekemään.

Sosiaali- ja terveysviraston palvelut kansainvälistä suojelua saaville

Helsinkiin vakituisesti asumaan muuttavat ulkomaalaiset saavat sosiaa-
lipalveluja samoin perustein kuin muutkin helsinkiläiset. Kiireetöntä ter-
veydenhoitoa annetaan henkilöille, joiden kotikunta on Helsinki tai sil-
loin kun Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (2013/1201) tai kan-
sainvälinen sosiaaliturva- tai muu sopimus velvoittaa hoidon antami-
seen. 

Maahanmuuttoyksikkö vastaa kansainvälistä suojelua tai siihen rinnas-
teisten perustein oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanoton jär-
jestämisestä riippumatta siitä, onko kyse Suomeen ulkomailta tulevasta 
kiintiöpakolaisesta, turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saavas-
ta henkilöstä tai pakolaisen perheenyhdistämisen kautta maahan saa-
puvasta henkilöstä. 

Maahanmuuttoyksikön kansainvälistä suojelua saavien asiakkaiden 
vastaanotto ns. kuntapaikalle, jolloin kaupunki järjestää vastaanotetta-
valle pakolaiselle myös asunnon, perustuu EU:n neuvoston direktiiviin 
2003/9. Direktiivi koskee turvapaikanhakijoiden vastaanoton vähim-
mäisvaatimuksia jäsenvaltioissa erityistarpeissa olevien henkilöiden 
osalta. Direktiivissä tunnistetaan haavoittuvassa asemassa oleviksi 
henkilöiksi mm. alaikäiset, ilman huoltajaa tulevat alaikäiset, vammai-
set, vanhukset, raskaana olevat naiset, yksinhuoltajat, joilla on alaikäi-
siä lapsia, sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt. Kun-
tapaikkamenettelyn kautta tuetaan haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden kuntaan siirtymistä ensivaiheessa. 

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen kuntapaikan saaville, 
asunnon hankinnan muissa tilanteissa avustaminen ja tuki asumisessa, 
alkukartoitusten laatiminen, terveystarkastuksiin ohjaaminen, asiakkai-
den palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit, kotoutumissuunnitel-
mien tekeminen sekä erilaiset ohjaus-, neuvonta- ja arjen tuen palvelut. 

Maaliskuussa 2017 maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa oli 322 per-
hettä, joissa asui noin 700 lasta. Kaikille perheellisille asiakkaille teh-
dään perhekartoitus, jossa selvitetään laaja-alaisesti perheen nykytilan-
ne ja perheen historia sekä lasten terveys ja hyvinvointi. Perhekartoi-
tuksessa sovitetaan yhteen perheenjäsenten kotoutumisen tavoitteita ja 
tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumista lapset yk-
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silöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaalityöntekijä ja 
psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko perhettä.  

Maahanmuuttoyksikkö ohjaa perheen peruspalveluihin tai varmistaa 
niiden tarkoituksenmukaisuuden perheen palvelutarpeiden mukaisesti. 
Aikuiset ohjataan pääasiassa kotoutumiskoulutukseen tai siihen rinnas-
tettavaan omaehtoiseen koulutukseen. Lisäksi vanhempia tuetaan hen-
kilökohtaisten tavoitteiden muodostamisessa ja koulutus- ja työuralle 
pääsemisessä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Oppivel-
vollisuusikäiset lapset ja nuoret ohjataan Helsingin valmistavaan ope-
tukseen. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan muihin kunnan palveluihin tai 
ostopalveluihin terveydenhoidon, kuntoutuksen, terapian tai jonkin eri-
tyispalvelun järjestämiseksi. Maahanmuuttajat tarvitsevat tavallista 
enemmän tukea löytääkseen tai päästäkseen esimerkiksi asianmukais-
ten terveyspalveluiden piiriin. 

Asiakasryhmän erityistarpeita

Asiakasryhmän vanhemmat ja alaikäiset perheenjäsenet ovat usein eri-
tyisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä ja lapsia, jotka ovat oikeutettuja 
sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaiseen omatyöntekijään. Erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan omatyöntekijällä on oltava sosi-
aalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vai-
keuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kog-
nitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäy-
tön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsee mm. lapsi, jonka 
kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitys-
tään. Erityistä tukea tarvitsevaa lasta koskevaa sosiaalihuoltoa toteutet-
taessa lapsen omatyöntekijän tai muun lapsen sosiaalipalveluista vas-
taavan työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin 
kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

Kansainvälistä suojelua saavat ovat usein jo ennen Suomeen tuloaan 
traumatisoituneita ja aiemmin koetut sota- ym. traumat aktivoituvat mo-
nesti vasta myöhemmin, jopa silloin, kun muut asiat ovat kunnossa. 
Myös maahanmuuton jälkeen syntyneet olosuhteet lisäävät kuormitusta 
ja avuttomuuden kokemuksia erilaisessa yhteiskunnassa, vaikka henki-
löllä muutoin onkin monenlaisia taitoja ja kykyjä. Paljon palvelutarpeita 
ja selvittelyä vaativia asioita liittyy myös seuraaviin arjen pulmiin:   

- somaattinen kipu, johon ei löydy lääketieteellistä diagnoosia tai ratkai-
sua 
- riippuvuudet (päihderiippuvuus, peliriippuvuus)
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- henkilön kapea sosiaalinen verkosto tai vaikeus solmia sosiaalisia 
suhteita
- arjen hallinta ja itsenäisen asioimisen hankaluus ja hitaus (etenkin 
kiintiöpakolaisilla sekä luku- ja kirjoitustaidottomilla) 
- uni-valverytmin, liikunnan, ravinnon, ilmaston ja kulttuurin vaikutus 
psykofyysiseen terveydentilaan; syömishäiriöt
- taloudellisen tilanteen ja arjen hallinnan vaikutus hyvinvointiin ja ter-
veydentilaan

Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsee mm. lapsi, jonka 
kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitys-
tään. Maahanmuuttoon liittyvät olosuhteet lisäävät etenkin psyykkiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää erityisen tuen tarvetta. Myös muut, 
kuten arjessa ja suoriutumisessa olevat puutteet ja kasvuympäristön 
epävakaus, edellyttävät aktiivista työskentelyä. Perheissä ilmenee esi-
merkiksi perhedynamiikan häiriöitä, kuten yhden perheenjäsenen koko 
perheeseen tarttuvaa masennusta tai lasten vastuun korostumista per-
heen asioiden hoidossa.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoa toteutettaessa lapsen 
omatyöntekijän tai muun lapsen sosiaalipalveluista vastaavan työnteki-
jän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla ta-
valla riittävän usein henkilökohtaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisia pal-
veluja erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle ovat sosiaalityö, tuki-
henkilö tai tukiperhe, perhetyö ja vertaisryhmät. Lisäksi erityisen tuen 
tarpeessa olevalle nuorelle voidaan tarjota asumisen tukea. Käytössä 
on myös akuuttineuvonpito sosiaalityön välineenä.

Kouluterveydenhuollossa käytännössä kaikkia asiakasryhmän lapsia 
tulee arvioida erityisen tuen tarpeen näkökulmasta. Lisäksi on huoleh-
dittava mm. infektiotautien seulonnasta, rokotusohjelman laatimisesta 
ja toteuttamisesta sekä tilattava vastaanottokäynneille tulkki. Tervey-
denhoitajan työajan tarve on arviolta 1,5-2 –kertainen, kun työskennel-
lään maahanmuuttajataustaisen oppilaan kanssa. 

Arviolta 15 prosenttia asiakasryhmän perheistä tarvitsee erityisen tuen 
palvelujen lisäksi lastensuojelun palveluja. Kansainvälistä suojelua saa-
vat tarvitsevat myös psykiatrista tai psykoterapeuttista hoitoa traumaoi-
reiden (dissosiaatiohäiriöt, irrationaaliset pelkotilat) lieventämiseksi. Ki-
dutettujen tai vaikeasti traumatisoituneiden lasten hoitoa ei ole julkises-
sa terveydenhuollossa helposti saatavissa. Myös aikuisten hoidon tar-
peeseen vastaava Kidutettujen kuntoutuskeskus on ruuhkautunut. Jul-
kisen terveydenhuollon osaamista ja resursseja tulee näiltä osin vah-
vistaa. Tulkkien käyttö ja kulttuuriset eroavaisuudet aiheuttavat haastei-
ta asiakasperheiden kanssa työskenneltäessä. 
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Resurssitarpeet

Sosiaali- ja terveysvirasto on turvapaikanhakijoiden määrän kasvun 
johdosta myönnetyllä kotoutumisen erillismäärärahalla kyennyt vastaa-
maan vuonna 2016 lisääntyneen asiakaskunnan palvelutarpeeseen. 
Asiakaskunnan kasvaessa edelleen entisestään jatkuvan omatoimisen 
muuton ja erillisten vastaanottopäätösten (alaikäisenä ilman huoltajaa 
saapuneet lapset sekä nyt esitetty perheiden vastaanotto) vuoksi, tulee 
sosiaali- ja terveysvirastolle varata myös riittävät resurssit, joilla turva-
taan vastaanotettaville perheille lakisääteiset palvelut. Resurssitarpeita 
arvioitaessa on huomioitava sosiaalihuoltolain velvoitteet erityisen tuen 
tarpeessa olevien lasten ja henkilöiden palvelujen järjestämisessä.

Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijän asiakkuudessa on tällä het-
kellä noin 140 taloutta, joista lapsiperheiden osuus on noin 25 prosent-
tia. Lapsiperheiden määrän kasvaminen lisää erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten määrää ja edellyttää vastuusosiaalityöntekijöiltä erityistä 
työskentelyä perheen lapsen kanssa vanhempien kotoutumisen edistä-
miseksi tehtävän työn lisäksi. Tämän vuoksi maahanmuuttoyksikköön 
tarvitaan lisää kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja 30 per-
heen vastaanottamista varten. 

Kuntapaikan myöntäminen

Kuntapaikan myöntäminen edellä kuvatulle noin 30 perheelle on tarkoi-
tuksenmukaisinta toteuttaa kertaottona. Helsingin kaupungin vastaa-
notto on tarkoitettu transit-toiminnaksi ja perheiden jääminen Helsinkiin 
samalla periaatteella pysyväisratkaisuna ruuhkauttaisi vastaanottojär-
jestelmän. Lisäksi Helsinkiin saapuu jatkuvasti muualta Suomesta oma-
toimisesti oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita omatoimisesti, 
eikä ole odotettavissa, että omaehtoinen pääkaupunkiin muutto väheni-
si lähivuosina. Edellisvuosien kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä li-
sää viiveellä Helsinkiin muuttavien määrää.  

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 (§ 33) kokouksessaan palauttanut 
asian ”Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vas-
taanoton täsmentämiseksi” valmisteluun siten, että ”Helsinki myöntää 
kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan 
vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata lasten koulu-
polut ja perheiden nopea kotoutuminen”.

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
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Asuntolautakunta 16.03.2017 § 13

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittumisen osal-
ta:

Kuntapaikka vain lapsiperheille

Helsinki myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille turvapaikanhaki-
japerheille, jotka olivat tammikuussa 2017 asiakkaina Helsingin vastaa-
nottokeskuksissa, ja joiden lapset ovat esi- tai perusopetuksessa Hel-
singissä. Tämä kertaluonteinen kuntapaikkakiintiö purkaa vuosina 2015 
ja 2016 tulleiden turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä johtuvaa 
painetta eikä se riko normaalia käytäntöä tai avaa koko valtiontason 
kuntapaikkajärjestelmää. Myöntäessään kuntapaikan kaupunki on vel-
vollinen osoittamaan asunnon kuntapaikan saaneelle henkilölle.

Tammikuussa 2017 oli Helsingin vastaanottokeskuksissa asiakkaina 60 
perhettä, joista 29 asui vastaanottokeskuksissa ja 31 yksityismajoituk-
sessa. Maahanmuuttoyksikön mukaan tällä hetkellä näistä perheistä 
enää noin 30 kuuluu kertaluonteisen kuntapaikkakiintiön piiriin.

Perheiden asuttaminen

Asunnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan niiltä alueilta, joissa 
perheiden lapset ovat esi- tai peruskouluissa, jotta lasten koulupolut tu-
levat turvatuiksi. Joskus perheet joutuvat kuitenkin ottamaan vastaan 
tarjotut asunnot sijainnista riippumatta. Asuttaminen pyritään hoita-
maan kaikkien perheiden osalta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kuntapaikan saaneet perheet asutetaan ensisijaisesti maahanmuutto-
yksikön tukiasuntoihin. Asunto-osasto vastaa yhdessä maahanmuutto-
yksikön kanssa asuttamisesta ja järjestää tarvittaessa osalle perheistä 
kaupungin vuokra-asunnon. Maahanmuuttoyksikkö selvittää perheiden 
tilanteet ja lähettää tiedot perheistä asunto-osastolle sekä varmistaa, 
että perheillä on voimassaolevat asuntohakemukset. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222
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marjo.tapana(a)hel.fi

Varhaiskasvatusvirasto 15.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian Hel-
singin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton 
täsmentämiseksi (16.1.2017 §33) valmisteluun siten, että "Helsinki 
myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat 
pääosan vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata las-
ten koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen".

Kaupunginkanslia pyytää varhaiskasvatusvirastolta kirjallista lausuntoa 
linjausmuutoksen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen palveluihin ja re-
surssitarpeisiin.  

Turvapaikan hakijana olevia valmistavaa esiopetusta saavia lapsia on 
tällä hetkellä päiväkotien esiopetusryhmissä yhteensä yhdeksän lasta.  
Esiopetuspaikan keskimääräinen vuosikustannus on 7 200 euroa.  Lap-
sista kaksi on valmistavan esiopetuksen lisäksi iltapäivät varhaiskasva-
tuksessa, joka nostaa vuosikustannuksen 12 000 euroon lasta kohden.

Helsinki saa toteutuneiden kulujen lisäksi laskennallista korvausta jo-
kaisesta vastaanotetusta alle 7- vuotiaasta lapsesta 6 845 euroa vuo-
dessa, joka yhdeksän lapsen osalta on yhteensä 61 605 euroa.
Näiden yhdeksän valmistavaa esiopetusta saavan turvapaikan hakijana 
olevan lapsen vuosikustannukset koulupolun turvaamiseksi esiopetuk-
sesta alkuopetukseen on yhteensä noin 74 400 euroa. Määrästä noin 
13 000 euroa vuodessa on laskennallisten korvausten lisäksi tulevia to-
teutuneita kustannuksia.

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.01.2017 § 33

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely
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16.01.2017 Palautettiin

Palautusehdotus:
Sanna Vesikansa:

Palautetaan valmisteluun siten, että Helsinki myöntää kuntapaikan 
oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan vastaanot-
toaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata lasten koulupolut ja 
perheiden nopea kotoutuminen. Tuodaan kaupunginhallitukseen uudel-
leen päätettäväksi kevään aikana.

Kannattaja: Laura Kolbe

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen:

Päätösehdotus hylätään Helsingin heikosta asuntotilanteesta johtuen.

Mika Raatikaisen hylkäysehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn kes-
keyttämisen vuoksi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 2
Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Silvia Modig, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Laura Rissanen

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ää-
nin 2 - 10 (3 tyhjää).

09.01.2017 Pöydälle
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19.12.2016 Pöydälle

19.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi
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§ 510
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupungin-
hallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 
2017

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen asukasosallisuuden 
avustuspäätöstä 6.3.2017 (§ 227). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty 
sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta 
kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpula Toukola kylätila hakemus 2017
2 Liite 4 Kumpula-seura ja Kumposti-lehti
3 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 13.2.2017
4 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017
5 Oikaisuvaatimus 2017 KH Kumpula Toukola
6 Kumpulan Kylätilan kävijämäärät vuonna 2016
7 2017 talousarvio 3_oikaisuvaatimus
8 Asukasosallisuuden avustuskriteerit ja lajit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tys ry

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.  Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen.  Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kumpula Toukola Kyläti-
layhdistys ry. on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oi-
keus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määrä-
ajassa ja oikealle toimielimelle.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Hel-
singin kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 227) tekemään päätökseen, 
jossa Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin 24 400 eu-
roa. Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haluaa päätöstä oikaistavan 
niin, että yhdistykselle myönnetään yhden kokopäiväisen työntekijän 
palkkarahoitukseen 40 000 euroa, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta 
on vuodesta 2014 asti myöntänyt. Lisäksi yhdistys esittää, että jo 
myönnetty 2 800 euron toiminta-avustus Kumposti-paikallislehden jul-
kaisemiseen voidaan käyttää työntekijän palkkaamiseen ja tämän lisäk-
si myönnetään 7 200 euron suuruinen puuttuva summa.

Yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessaan, että asukastalo Kumpulan 
Kylätilan on mahdotonta sopeuttaa taloutta niin, että toiminta jatkuisi 
ennallaan 10 000 euroa pienemmällä avustussummalla. Kevään toi-
mintakausi on jo hinnoiteltu, joten hinnankorotuspaineet kohdistuisivat 
ainoastaan syyslukukaudelle. Näin Kylätilan aktiiviset käyttäjät, mm. 
alueen lapsiperheet, joutuvat maksumiehiksi.

Lisäksi yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessa, että vakiintuneen toi-
minnan resurssien heikentäminen aiheuttaa suoria ja välittömiä vaiku-
tuksia kuten työntekijän lomauttamisen sekä lähes 500 alueen asuk-
kaan kerho- ja harrastustoiminnan katkeamisen jopa kolmen kuukau-
den ajaksi. Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut 
muutaman vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on 
kokonaisbudjetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa. 

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys tuo esille tilastoimiensa kävijämäärien 
ja vapaaehtoistyötuntien määrää. Yhdistys toteaa, että näihin ja toimin-
nan laatuun ja merkittävyyteen perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta 
on myöntänyt yhdistykselle avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen 
ja kirjasto- ja kulttuurilautakunta vuokraan. 
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Yhdistys viittaa oikaisuvaatimuksessa aikaisemmin vastaavaan toimin-
taan avustuksia myöntäneiden toimielinten päätöksiin ja avustusmäärä-
rahoihin. Avustukset myönnetään kulloinkin päättävän toimielimen vah-
vistamien kriteereiden mukaisesti ja käytössä olevien määrärahojen 
puitteissa. Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätökset 
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle on valmisteltu kaupunginhalli-
tuksen asukasosallisuuden avustuskriteereitä noudattaen huomioiden 
avustusmääräraha suhteessa saapuneisiin hakemuksiin. Kaupungin-
hallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöksiä ei ole sidottu muiden 
toimielinten ja heidän kriteeriensä mukaisiin, aikaisempien vuosien 
avustuspäätöksiin.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukasyhdistysten ja kaupun-
ginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin asukastaloja ylläpitävien 
tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen. Uudistuksen merkittävänä tavoitteena on ollut läpinäkyvyys 
kaupungin avustusten myöntämisessä kriteerien mukaisesti ja että sa-
maan toimintaan ei myönnetä avustusta eri lautakunnista tai virastoista. 
Asukasosallisuuden avustuskriteeristöä valmisteltiin tiiviissä vuoropu-
helussa kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen 
kanssa. Yhteisvalmistelussa yhteisöt nostivat erityisesti esille epäkoh-
dan avustusten epätasaisesta jakautumisesta alueittain. 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haki vuodelle 2017 kaupunginhal-
litukselta asukasosallisuuden yleisavustusta 93 190 euroa sekä toimin-
ta-avustusta 5 000 euroa, yhteensä 98 180 euroa vuodelle 2017. Yh-
distys haki henkilöstökuluihin 77 000 euroa ja tilavuokraan ja asukasta-
lon ylläpidon kustannuksiin 16 190 euroa. Toiminta-avustusta haettiin 
kaupunginosalehti Kumpostiin 5 000 euroa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2017 tuli määräaikaan 2.5.2016 mennessä 41 kappaletta, hakemukset 
yhteensä olivat 1 434 845 euroa. Asukasosallisuuden avustuksiin vuo-
delle 2017 oli osoitettu 741 750 euroa. 

Kaupunginhallitus päätti avustuksista kahdessa erässä 13.2. (§ 155) 24 
400 euroa ja 6.3.2017 (§ 227) 24 400 euroa. Yhdistykselle myönnettiin 
avustusta vuodelle 2017 yhteensä 48 800 euroa, joista 30 000 euroa 
palkkakustannuksiin, 16 000 euroa vuokrakustannuksiin ja 2 800 euroa 
lehden julkaisuun. 

Vuoden 2017 asukasosallisuuden avustusten päätöksen perusteluissa 
todetaan, että määrärahasyistä pääsääntönä on ollut, että asukasosalli-
suuden avustuksilla rahoitetaan vain yhtä työntekijää hakijaa/aluetta 
kohden. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasa-
painoon ja tarveperustaiseen harkintaan. Palkkaus- ja henkilökulujen 
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yhdenmukaistaminen toteutettiin yksi työntekijä hakijaa kohden – lin-
jauksen lisäksi siten, että samaan kaupunginosaan ei myönnetty avus-
tusta useamman työntekijän palkkaamiseksi. Yhtä työntekijää kohden 
myönnettiin avustusta 30 000 euroa vuodessa. 

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
teltiin mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Tavoitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama 
palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyy-
dyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastattiin myös asukasosal-
lisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan 
kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupun-
ginosittain. 

Lisäksi kaupunginhallituksen 6.3. 2017 (227 §) myöntämien avustusten 
perusteluissa todetaan, ettei esitetty 2017 avustusjako ole suoraan ver-
rannollinen edellisten vuosien avustuksiin. Hallintokunnat avustivat ai-
kaisemmin asukastoimijoita myös muilla määrärahoilla kuin niillä, mitkä 
siirtyivät kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusmäärära-
haan. Näin on tilanne esimerkiksi Kumpulan Kylätilan kohdalla, joka 
vuonna 2016 sai asukastalotoimintaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
40 000 euroa sekä kaupunkikulttuuriavustusta 15 740 euroa kulttuuri-
keskuksen osastopäällikön viranomaispäätöksenä. 

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavus-
tusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Kaupun-
gin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsin-
kiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttä-
mään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus 
kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, sii-
vous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alu-
eella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttö-
vuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on saanut uusien kriteereitten mu-
kaisen ja 2017 avustusmäärärahan mahdollistaman yleisavustuksen 
vuokraan ja palkkaan omalle alueelleen. Kaupungin asukasosallisuu-
den tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kehittämisen puitteissa ei ole 
mahdollista jakaa erityistä lisätukea vain yhdelle alueelle. Yhdistyksen 
oikaisuvaatimuksen liitteessä on kuvattu tilan käyttöastetta ja kävijä-
määriä. Toiminnan luonne vaihtelee eri yhteisöjen asukastiloissa, mutta 
toiminnan laajuudessa ja vaikuttavuudessa ei ole niin merkittäviä eroja, 
että olisi perusteltua muuttaa myönnettyä osuutta palkkakustannuksiin. 

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta 
parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan 
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toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja 
asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota 
vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja 
viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alu-
eellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämi-
seen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tie-
donkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista 
parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. Kum-
pula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin määrärahojen puitteissa 
toiminta-avustusta 2 400 euroa Kumposti -lehden julkaisuun. Hakemu-
sasiakirjojen mukaan avustusta on haettu lehden ilmoitusmyyntikulujen 
kattamiseen. Tähän käyttötarkoitukseen myönnetyllä toiminta-avustuk-
sella lisätään yhdistyksen omavaraisuusastetta Kumposti -lehden kulu-
jen kattamiseksi ja alueellisen viestinnän edistämistä paikallislehden 
välityksellä.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan Kumpulan kylätila toimii pai-
kallisena liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintatilana. Kylätilan toimin-
taperiaatteena on, että kaikki kerhojen ja kurssien ohjaajat pyritään löy-
tämään ensisijaisesti oman alueen ammattilaisista. Oman toiminnan li-
säksi tila annetaan muille toimijoille päiväkäyttöön veloituksetta (ennen 
klo 17.00), mikäli he järjestävät lapsille, eläkeläisille tai työttömille suun-
nattua kerhotoimintaa. Iltaisin muiden toimijoiden käyttämästä ajasta 
peritään tuntiperusteinen vuokra. Vapaaehtoisten ohjaajien vetämistä 
harrastepiireistä sen sijaan vuokraa ei peritä. Alueen päiväkodit Marja-
la, Nurmikko ja Koivikko voivat edelleen jatkaa tilan käyttämistä liikun-
tasalina kahdesti viikossa omien liikuntatilojen puuttuessa. 

Yhdistys antaa mielellään tilan asukkaiden käyttöön yhteisöllisyyttä li-
säävään toiminnan järjestämiseksi. Myös alueen muut toimijat ja yhdis-
tykset voivat käyttää Kylätilaa kokouspaikkana. Asukasosallisuuden 
avustuskriteerit ohjaavat tukemaan kaikille avointa ja maksutonta toi-
mintaa.  

Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät jatkossakin avustuksia 
asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän 
ja täydentävän toiminnan tukemiseen.  Jo myönnetyt asukasosallisuu-
den avustukset eivät estä hakemasta muiden toimielinten myöntämiä 
avustuksia niiden kriteerien mukaiseen Kumpulan Kylätilassa tapahtu-
va harrastus- ja kerhotoimintaan. 

Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut muutaman 
vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on kokonaisbud-
jetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa. Asukasosalli-
suuden avustuskriteerien mukaan hakijalla tulee olla toimintaa varten 
muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmak-
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suista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, va-
paaehtoistyöstä sekä muista avustuksista. 

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoi-
tuksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen pää-
töstä olisi muutettava.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpula Toukola kylätila hakemus 2017
2 Liite 4 Kumpula-seura ja Kumposti-lehti
3 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 13.2.2017
4 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017
5 Oikaisuvaatimus 2017 KH Kumpula Toukola
6 Kumpulan Kylätilan kävijämäärät vuonna 2016
7 2017 talousarvio 3_oikaisuvaatimus
8 Asukasosallisuuden avustuskriteerit ja lajit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tys ry

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 472

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Henrik Ny-
holmin ehdotuksesta.

06.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.02.2017 Pöydälle

13.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
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§ 511
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 
2016 kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018

HEL 2017-004810 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo-
suunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että tasa-arvolain vuonna 2015 
voimaan astuneen uudistuksen ja Istanbulin sopimuksen velvoitteet si-
sällytetään uuteen tasa-arvosuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syr-
jinnän kiellon huomioimista sekä toimenpiteiden laatimista tällaisen syr-
jinnän suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen ennaltaehkäisyyn. Istanbu-
lin sopimuksen osalta tasa-arvosuunnitelmasta tulee puolestaan ilmetä, 
miten sopimuksen sisältämät velvoitteet naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Helsingissä huomioi-
daan. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Silvia Modig

Lisätään päätösesitykseen kappale:

Päättäessään tasa-arvosuunnitelman jatkamisesta kaupunginhallitus 
kuitenkin edellyttää, että tasa-arvolain vuonna 2015 voimaan astuneen 
uudistuksen ja Istanbulin sopimuksen velvoitteet sisällytetään uuteen 
tasa-arvosuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sukupuoli-
identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon huo-
mioimista sekä toimenpiteiden laatimista tällaisen syrjinnän suunnitel-
malliseen ja tavoitteelliseen ennaltaehkäisyyn. Istanbulin sopimuksen 
osalta tasa-arvosuunnitelmasta tulee puolestaan ilmetä, miten sopi-
muksen sisältämät velvoitteet naisiin kohdistuvan väkivallan ja perhe-
väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Helsingissä huomioidaan. 

Kannattaja: Pilvi Torsti

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Hannele Luukkainen, Sil-
via Modig, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainik-
ka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tatu Rauhamäki

Kaupunginhallitus hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 
14 (1 tyhjä)

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo-
suunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Esittelijän perustelut

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta edellyttää henkilöstön sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Henkilöstön tasa-ar-
vosuunnitelma laaditaan tasa-arvolain mukaisesti joka toinen vuosi ja 
siihen liittyvä palkkakartoitus vuosittain. 

Nykyinen Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma laadit-
tiin vuonna 2013 yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilös-
tön tasa-arvosuunnitelman voimassaolon jatkamista on käsitelty henki-
löstötoimikunnassa 14.12.2016, ja se puoltaa voimassaolon jatkamista 
vuosille 2017 - 2018. Jatkaminen on perusteltua, koska kaupungin uusi 
strategia on tässä vaiheessa valmistelussa. Tasa-arvotyön kehittämi-
nen voidaan aloittaa uusien päämäärien mukaisesti, kun kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt uuden strategian ja nimennyt tasa-arvotyötä edis-
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tävän toimikunnan. Henkilöstön tasa-arvon kehittäminen ja seuraami-
nen on työnantajan vastuulla, ja työtä tehdään yhteistoiminnassa henki-
löstön edustajien kanssa.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa 2014 - 2016 olevat päämäärät ja 
toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja niihin liittyvää kehittämis-
työtä on tarpeen jatkaa. Nykyinen henkilöstön tasa-arvosuunnitelma on 
toiminut hyvin raamina eri virastoissa ja liikelaitoksissa. Suunnitelman 
toteuttamista tuetaan erillisellä toimenpideluettelolla.

Nykyisen Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014 - 
2016 toimenpiteitä on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin vi-
rastojen ja liikelaitosten sekä kaupunginkanslian henkilöstöosaston 
kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 473

HEL 2017-004810 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 512
Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 
jatkamisesta vuosille 2017 - 2018

HEL 2017-004815 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo-
suunnitelman 2013–2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että tasa-arvolain vuonna 2015 
voimaan astuneen uudistuksen ja Istanbulin sopimuksen velvoitteet si-
sällytetään uuteen tasa-arvosuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syr-
jinnän kiellon huomioimista sekä toimenpiteiden laatimista tällaisen syr-
jinnän suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen ennaltaehkäisyyn. Istanbu-
lin sopimuksen osalta tasa-arvosuunnitelmasta tulee puolestaan ilmetä, 
miten sopimuksen sisältämät velvoitteet naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Helsingissä huomioi-
daan. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Lisätään päätösesitykseen kappale:

Päättäessään tasa-arvosuunnitelman jatkamisesta kaupunginhallitus 
kuitenkin edellyttää, että tasa-arvolain vuonna 2015 voimaan astuneen 
uudistuksen ja Istanbulin sopimuksen velvoitteet sisällytetään uuteen 
tasa-arvosuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sukupuoli-
identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon huo-
mioimista sekä toimenpiteiden laatimista tällaisen syrjinnän suunnitel-
malliseen ja tavoitteelliseen ennaltaehkäisyyn. Istanbulin sopimuksen 
osalta tasa-arvosuunnitelmasta tulee puolestaan ilmetä, miten sopi-
muksen sisältämät velvoitteet naisiin kohdistuvan väkivallan ja perhe-
väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Helsingissä huomioidaan. 

Kannattaja: Pilvi Torsti

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Hannele Luukkainen, Sil-
via Modig, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainik-
ka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tatu Rauhamäki

Kaupunginhallitus hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 
14 (1 tyhjä).

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin 
palveluissa 2013 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo-
suunnitelman 2013–2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Esittelijän perustelut

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta edellyttää kunnilta viranomaisroo-
lissa sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassa. Edistä-
miseksi on tarkoituksenmukaista laatia suunnitelma. Nykyinen suunni-
telma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin pal-
veluissa 2013 - 2016 laadittiin yhteistyössä kaupunginhallituksen aset-
taman tasa-arvotoimikunnan kanssa vuonna 2013. Suunnitelman jatka-
mista on käsitelty tasa-arvotoimikunnassa 1.11.2016 ja toimikunta esit-
tää yksimielisesti sen voimassaolon jatkamista vuosille 2017 - 2018. 
Jatkaminen on perusteltua, koska kaupungin uusi strategia on tässä 
vaiheessa valmistelussa. Tasa-arvotyön kehittäminen voidaan aloittaa 
uusien päämäärien mukaisesti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
uuden strategian ja nimennyt tasa-arvotyötä edistävän toimikunnan.
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Palvelujen tasa-arvosuunnitelmassa 2013 - 2016 olevat päämäärät ja 
toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja niihin liittyvää kehittämis-
työtä on tarpeen jatkaa. Nykyinen palvelujen tasa-arvosuunnitelma on 
toiminut hyvin raamina eri virastoissa ja liikelaitoksissa. Suunnitelman 
toimeenpanon tueksi on laadittu erillinen ohjeistus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin 
palveluissa 2013 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 474

HEL 2017-004815 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi
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§ 513
Kaupunginvaltuuston 3.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.5.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, 9, 10, 
12 ja 13

Ei toimenpidettä.

  
4 Tiedoksi kaupunginkanslialle.
  
5 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa ja toi-

mialoja ottamaan valmistelussaan huomioon Stadin 
ikäohjelman toimenpidekokonaisuudet ja saavutetut 
tulokset sekä ottamaan ne huomioon jatkosuunnitte-
lun osana valtuustokauden 2017 - 2021 kaupunkistra-
tegian suunnittelussa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vanhusneuvostol-

le.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupungin-

kanslialle ja toimialajohtajille.
  
11 Kaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmistelta-

vaksi.
  
33, 37 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Ei toimenpidettä.
  
7 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oi-

keuspalveluja allekirjoittamaan perussopimuksen se-
kä oikeuttaa oikeuspalvelut samalla hyväksymään 
vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.

  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 155 (206)
Kaupunginhallitus

Kj/13
08.05.2017

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

 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seu-
dun liikenne –kuntayhtymälle.

  
34-35 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apu-

laiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14-19 Ei toimenpidettä.
  
38 Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohta-

jan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8, 20-22, 
24, 25 ja 28

Ei toimenpidettä.

  
23 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja ter-

veysvirastoa ottamaan Yhteinen pöytä -toimintamalli 
huomioon toiminta-avustusten kohdistamisessa se-
kä seurata Yhteinen pöytä -mallin ja Yhteinen keittiö 
-hankkeen edistymistä ja niiden mahdollista monis-
tamista.

  
26 Kaupunginhallitus päätti kehottaa 1.6.2017 aloitta-

vaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja 
kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta osallistu-
maan Jakomäen ja Vaaralan lampialueen suunnitte-
lu- ja selvitystyöhön yhdessä Vantaan kaupungin ja 
yksityisen maanomistajan kanssa. Jakomäen kes-
kiosaa/sydäntä kehitetään ja olisi hyvä, että lampia-
luetta kehitettäisiin samanaikaisesti.

  
27 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston 

tilakeskusta ryhtymään toimiin sukupuolitunnusten 
asteittaiseksi poistamiseksi kaupungin palvelu- ja 
toimipisteiden WC:iden ovista, tarkoituksenmukaisis-
sa kohteissa.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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29-32 Ei toimenpidettä.
  
36 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskau-

punginjohtajan valmisteltavaksi.

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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§ 514
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen  
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.5.2017
  
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  
  
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- varhaiskasvatusjohtaja/U  

  

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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§ 515
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
18 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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§ 516
Loviseholminpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen. Sörnäinen 
VIO nro 5836/1

HEL 2017-003594 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Loviseholminpuiston puistosuunni-
telman (nro VIO 5836/1) siten, että hankkeen rakentamiskustannukset 
ovat yhteensä 1 700 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5836/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5836/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 11.4.2017 Loviseholminpuiston puis-
tosuunnitelman nro VIO 5836/1 hyväksymistä. Lautakunnan esitys on 
päätöshistoriassa. Puistosuunnitelman selostus ja piirustus ovat liitteinä 
1 ja 2.

Lähtökohdat

Loviseholminpuisto sijaitsee Kalasataman Sompasaaressa, Sörnäisten 
(10.) kaupunginosassa. Tällä hetkellä alue on rakentamaton. Alueella 
ei sijaitse säilytettävää kasvillisuutta.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12200 mu-
kainen. 
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Puiston pinta-ala on noin 8 090 m². Puistoa rajaavat puistoalueeseen 
kuuluvat puistoraitit: lännessä Fortunanpolku, idässä Loviseholminpol-
ku ja etelässä Johannanpolku.

Suunnitelma

Puiston reunoille rakennetaan puistokäytävät, jotka toimivat pelastus-
reitteinä ja yhdistävät Sompasaaren tonttikadut toisiinsa. Puiston kes-
kelle rakennetaan vapaamuotoinen ja leveydeltään vaihteleva puisto-
käytävä ja puiston eteläosaan sijoitetaan pieni leikkipuisto. Puiston kes-
kiosaan sijoitetaan nurmialue ja pohjoisosaan pieni aukio, johon on tar-
koitus sijoittaa taideteos. Puiston pohjoiskärkeen rakennetaan pieni ki-
vetty aukio ja sen eteläpuolelle pienimuotoinen sadepuutarha, jossa vii-
vytetään puiston pohjoisosan hulevesiä. Kaikki istutukset tehdään joko 
korotettuina tai alaslaskettuina ympäröiviin alueisiin nähden. 

Tarkempi kuvaus puistosuunnitelmasta on päätöshistoriassa sekä puis-
tosuunnitelma selostuksessa.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelman luonnos on ollut esillä rakennusviraston internetsi-
vuilla 27.2.–10.3.2017. Luonnoksesta ei saatu palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa eli 
noin 210 euroa/m² (alv 0 %). Korkeahko neliökustannus johtuu puiston 
reunoilla kulkevien käytävien suuresta pinta-alasta ja kerroksellisen 
kasvillisuuden suojaksi rakennettavista muureista.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa (alv 0 %).

Puiston esirakentaminen aloitetaan vuonna 2017 ja varsinainen puisto-
rakentaminen vuodesta 2019 alkaen. Aikataulu riippuu ympäröivien 
kiinteistöjen rakentamisen aikataulusta.

Puisto voidaan rakentaa vuoden 2017 talousarvioon sisältyvän inves-
tointiohjelman vuosiksi 2017 – 2026 talousarviokohtaan 8 06 30 Projek-
tialueiden puistot, Kaupunginhallituksen käytettäväksi merkittyjen mää-
rärahojen puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5836/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5836/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.04.2017 § 136

HEL 2017-003594 T 10 05 02

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Loviseholmin-
puiston puistosuunnitelman nro VIO 5836/1 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Loviseholminpuisto sijaitsee Kalasataman Sompasaaressa, Sörnäisten 
(10.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma on voimassa olevan asema-
kaavan nro 12200 mukainen. Puiston pinta-ala on noin 8 090 m².

Puistoa rajaavat puistoalueeseen kuuluvat puistoraitit: lännessä Fortu-
nanpolku, idässä Loviseholminpolku ja etelässä Johannanpolku, jotka 
vuorostaan rajautuvat ympärillä oleviin asuinkerrostalokortteleihin. Jo-
hannanpolun eteläpuolelle on kaavassa osoitettu päiväkotitoimintaa.

Tällä hetkellä alue on rakentamaton. Alueella ei sijaitse säilytettävää 
kasvillisuutta.

Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen tulevat asukkaat ja päiväkoti.

Suunnitelma

Puiston reunoille rakennettavat puistokäytävät toimivat pelastusreittei-
nä ja yhdistävät Sompasaaren tonttikadut toisiinsa. Lisäksi puiston kes-
kelle rakennetaan vapaamuotoinen ja leveydeltään vaihteleva puisto-
käytävä, joka mahdollistaa liikkumisen diagonaalisesti puiston läpi.
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Puiston eteläosaan sijoitetaan pieni leikkipuisto, jonka teemana on kei-
numinen. Leikkipaikka reunustetaan osittain matalalla tukimuurilla, joka 
toimii samalla istuskelupaikkana. Leikkipaikan pohjoispuolelle rakenne-
taan suojaisa, kasvillisuudella rajattu, etelään viettävä oleskelunurmia-
lue. Puiston keskiosaan sijoitetaan luonteeltaan avonaisempi nurmia-
lue, joka mahdollistaa pienimuotoiset pihapelit. Puiston pohjoisosaan 
sijoitetaan puolestaan selkeästi intiimimpi pieni aukio, johon on tarkoi-
tus sijoittaa taideteos.

Aivan puiston pohjoiskärkeen rakennetaan pieni kivetty aukio ja sen 
eteläpuolelle pienimuotoinen sadepuutarha, jossa viivytetään puiston 
pohjoisosan hulevesiä. Puiston eteläosan hulevesiä suodatetaan laa-
keiden hulevesikourujen kautta salaojiin.

Kaikki istutukset tehdään joko korotettuina tai alaslaskettuina ympäröi-
viin alueisiin nähden. Kerrokselliset istutukset muodostavat Sompasaa-
reen vihreän sydämen.

Pintamateriaaleista, kasvillisuudesta, rakenteista, kalusteista, valaistuk-
sesta ja tasauksesta on kerrottu tarkemmin suunnitelmaselostuksessa 
(liite 1).

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
toimeksiannosta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, varhaiskas-
vatusviraston, taidemuseon, teknisen huollon verkostojen haltijoiden ja 
puistoon rajautuvien kiinteistöjen suunnittelijoiden kanssa.

Puistosuunnitelman luonnos on ollut esillä rakennusviraston internetsi-
vuilla 27.2.–10.3.2017. Rakentamisen aikataulutiedusteluita lukuun ot-
tamatta luonnoksesta ei saatu palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa eli 
noin 210 euroa/m² (alv 0 %). Korkeahko neliökustannus johtuu puiston 
reunoilla kulkevien käytävien suuresta pinta-alasta ja kerroksellisen 
kasvillisuuden suojaksi rakennettavista muureista.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa (alv 0 %).

Katu- ja puisto-osaston talousarvioehdotuksessa on varauduttu puiston 
esirakentamiseen alkaen vuonna 2017 ja varsinaiseen puistorakenta-
miseen alkaen vuonna 2019. Aikataulu riippuu ympäröivien kiinteistöjen 
rakentamisen aikataulusta.
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Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 30 Projektialueiden puis-
tot.

04.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi
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§ 517
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 27.4.2017
Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta 27.4.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

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

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

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

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 518
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

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  
- 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
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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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§ 519
Vartiosaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12461)

HEL 2017-002747 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 48. kaupunginosan (Vartiosaari) alu-
een (Vartiosaari, Poikasaari, Ramsinkivi, Kiekko ja Kanasaari) raken-
nuskieltoa viidellä vuodella 25.6.2022 saakka maankäyttö- ja rakennus-
lain 38 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12461, päivätty 
11.4.2017).

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta, piirustus 12461/11.4.2017

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue
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Kaupunginhallituksen 25.6.2012 (780 §) määräämä rakennuskielto on 
voimassa 25.6.2017 saakka 48. kaupunginosan Vartiosaari alueella 
(Vartiosaari, Poikasaari, Ramsinkivi, Kiekko ja Kanasaari).

Helsingin kaupunki omistaa noin 90 prosenttia Vartiosaaren maa-alu-
eesta ja noin puolet sen rakennuskannasta. Alueella on lisäksi useita 
yksityisiä maanomistajia. 

Vartiosaaren maapinta-ala on noin 82 ha. Saaren ranta-alueita kiertää 
pääosin 1900-luvun alussa rakennettu kesäkoti- ja huvila-alue. Saares-
sa on noin 50 huvilaa ja loma-asuntoa sekä satakunta muuta rakennus-
ta kuten saunoja, talousrakennuksia ym. pienempiä rakennelmia. Van-
himmat arvohuvilat ovat 1800-luvun loppupuolelta. Vartiosaaren kesä-
huvila-alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja 
edustava esimerkki itähelsinkiläisestä huvila- ja puutarhakulttuurista. 
Vartiosaari kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin (RKY 2009) osana Helsingin höyrylaivareittien kesähu-
vila-asutusta.

Saarella asuu nykyisin ympärivuotisesti parikymmentä henkeä. Pääosa 
rakennuksista on kesäkäytössä. Kaupunki vuokraa omistamiaan raken-
nuksia yhteisöille ja yhdistyksille kesäkäyttöön. Vartiosaareen kuljetaan 
vesiteitse.

Suunnittelutilanne

Alueella ei ole asemakaavaa.

Vartiosaari osoitettiin vuoden 2002 yleiskaavassa selvitysalueeksi, jon-
ka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Vartiosaa-
ren osayleiskaavatyö käynnistyi vuonna 2011.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016 Vartiosaarta ja sitä 
ympäröivää vesialuetta koskevan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena 
osayleiskaavana. Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymisestä on vali-
tettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin uusi yleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016. Vartiosaaren osayleiskaavan maankäyttöratkaisu vastaa 
Helsingin uuden yleiskaavan maankäyttöratkaisua. Myös yleiskaavan 
hyväksymisestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yleiskaava ei korvaa Vartiosaaren osayleiskaavaa, mikäli osayleiskaa-
va tulee voimaan ennen yleiskaavaa.

Vartiosaaren asemakaavoitus on käynnistynyt osayleiskaavan hyväk-
symisen jälkeen. Vartiosaaresta suunnitellaan saaristokaupunginosaa, 
johon tulee asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille helsinkiläisille. 
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Asuntoja on suunnitteilla 5 000 - 7 000 asukkaalle. Asemakaavoja laa-
ditaan osa-alueittain, ja kaavoitus jakaantuu usealle vuodelle. Ensim-
mäinen asemakaavaluonnos valmistunee vuonna 2018 ja tavoitteena 
on, että valtuusto voisi hyväksyä sen vuonna 2020.

Rakennuskiellon pidentäminen

Valitusprosessin ja kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi raken-
nuskieltoa pidentää viidellä vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 38 
§:n 2 momentin nojalla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
11.4.2017 päivätyn piirustuksen numero 12461.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakun-
nan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta, piirustus 12461/11.4.2017

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennusvalvontavirasto
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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 181

HEL 2017-002747 T 10 03 05

Ksv 3821_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 48. 
kaupunginosan (Vartiosaari) alueen (Vartiosaari, Poikasaari, Ramsinki-
vi, Kiekko ja Kanasaari) rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 38 §:n 2 momentin nojalla 25.6.2022 saakka (piirustus nro 
12461, päivätty 11.4.2017).

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
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§ 520
Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 
22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja 
P101)

HEL 2017-002039 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti varata Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle liite-
karttaan 1 merkityn alueen A, joka muodostuu tontista 22585/13 sekä 
osista tontteja 22585/1 ja 14, ja alueen B, joka muodostuu osasta tont-
tia 22556/2 ja 22585/1 sekä osista asemakaavan mukaisia katu- ja 
puistoalueita 22K ja 22P (91-410-2-13) kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten, sekä liitekarttaan merkityn alu-
een C, joka muodostuu osasta puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), 
pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettavasta asuinrakennusoikeu-
desta vähintään noin 25 % tulee toteuttaa Hitas-omistusasuntotuotan-
tona ja/tai asumisoikeustuotantona ja enintään noin 75 % sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona.

Sääntelemättömästä asuntotuotannosta vähintään noin 50 % tulee to-
teuttaa omistusasuntotuotantona ja enintään noin 50 % vapaarahoittei-
sena vuokra-asuntotuotantona.

Hitas-omistusasuntotuotannon ja/tai asumisoikeustuotannon tulee si-
joittua Sammatintiehen (varausalue B) rajautuvalle varausalueelle, ellei 
toisin sovita tai tonttiyksikkö toisin määrää.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa sekä Hitas-omistusa-
suntotuotannossa noin 40 % asuinrakennusoikeudesta tulee toteuttaa 
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-
ala on vähintään noin 70 h-m².

Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään välimuodon tuotantoa 
varten mahdollisesti valittavan yhteistyökumppanin kiinteistöviraston 
tonttiosastolla.

2
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Varauksensaajan tulee laatia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa viitesuunnitelmat ja tavoitteet, joihin kaupunki ja varauksensaa-
ja sitoutuvat. Viitesuunnitelma toimii kaavoituksen ja rakennussuunnit-
telun pohjana.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueeseen haetun asemakaavamuutoksen tule-
mista voimaan, alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopi-
musten muuttamista tai päättämistä sekä alueella olevien rakennusten 
purkamista. 

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.

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. Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta 
määrätä varaus päättymään kesken varausajan Sammatintiehen rajau-
tuvan varausalueen (varausalue B) osalta, mikäli tulevassa asemakaa-
van muutoksessa ei osoiteta toteutettavaksi jäljempänä mainittua yh-
teispysäköintilaitosta.

4

Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava yleinen pysäköintilai-
tos alueen täydennysrakentamista palvelevana keskitettynä maanalai-
sena pysäköintiratkaisuna liitekartassa 1 esitetylle alueelle C, joka 
muodostuu osasta kaavanmukaista puistoaluetta P101 (91-22-9903-
101), ellei vastaisuudessa laadittavassa asemakaavan muutoksessa 
toisin määrätä.

Mikäli asemakaavamuutoksessa osoitetaan po. pysäköintilaitos toteu-
tettavaksi, sen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asemakaava-
määräysten ja muiden viranomaisohjeiden lisäksi ottaa huomioon ra-
kennusviraston mahdollisesti antamat ohjeet. Laitoksen toteutusta kos-
keville suunnitelmille tulee, sen lisäksi mitä rakennussuunnitelmien hy-
väksymisen osalta mahdollisesti muutoin määrätään, saada rakennus-
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viraston hyväksyntä. Pysäköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.

Ellei tonttiyksikön kanssa toisin sovita, pysäköintilaitosta hallinnoimaan 
tulee perustaa pysäköintiyhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella. 
Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään pysäköintilaitoksen to-
teutusta koskevan hallinnointimallin tonttiyksiköllä ennen pysäköintilai-
toksen toteutusta koskevan rakennusluvan hakemista. Pysäköintilaitok-
sen tulevat käyttäjäkiinteistöt määritetään tulevassa asemakaavassa. 
Näillä tonteilla on oikeus omakustannusperusteella sijoittaa pysäköinti-
laitokseen velvoiteautopaikkansa asemakaavan osoittamalla tavalla. 
Autopaikkojen luovutushinta tulee määrittää omakustannusperiaatteella 
ja luovutushinnan hyväksyy tonttiyksikkö. Tonttiyksiköllä on oikeus an-
taa pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusta koskevia tarkentavia 
ohjeita.

5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut alueet ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen alueiden suunnittelua ja rakentamista. Kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varau-
saikana ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta 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.

6
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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

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava varausalueen A ja C 
alla sijaitseva viemäritunneli. Kalliota ei saa louhia tai porata tunnelin 
läheisyydessä siten, että tunnelille tai siellä oleville toiminnoille aiheu-
tuu haittaa. 

Suunnittelussa on huomioitava varausalueella A sijaitseva väestönsuo-
jan ajoluiska ja väestönsuojan huoltotilat.

Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua yhteisen kalliosuojan yllä-
pitokustannuksiin.

9

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella B kulkeva yleinen jalan-
kulkureitti ja siihen liittyvä porrasyhteys. Hanke vastaa jalankulkureitin 
rakentamisesta ja kustannuksista siltä osin kuin se sijaitsee muodostet-
tavan tontin alueella.

10

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

B

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tai muun kiin-
teistölautakunnan tehtäviä vastaisuudessa hoitavan toimielimen teke-
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mään kohdassa A mainittuun varaukseen tarvittaessa muutoksia ja täy-
dennyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalueet
2 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemus
3 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 1
4 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 2
5 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 3
6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 4
7 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 5
8 Sijaintikartta ja ote kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

AVA-Instituutin säätiölle on vuokrattu Vallilasta opetustoimintaa ja sii-
hen liittyvää asuntolaa palvelevien rakennusten korttelialueelta (YOA) 
tontti 22585/13 osoitteessa Karstulantie 6 pitkäaikaisella maanvuokra-
sopimuksella. 
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Pohjola Rakennus Oy (Pohjola) on solminut vuokralaisen kanssa esiso-
pimuksen kiinteistön kehittämisestä. Tarkoitus on purkaa tontilta hotelli-
rakennus ja kehittää tonttia asumiseen. Hakija on käynyt kaupunki-
suunnitteluviraston ja tonttiosaston kanssa alustavia neuvotteluja, jois-
sa hankkeen suunnitelmia on alustavasti pidetty hyväksyttävinä. 

Alueen kehittämisen kannalta sekä tontilla sijaitsevien vss-rakenteiden 
ja kunnallistekniikan vuoksi on ollut luontevaa laajentaa varausaluetta 
hieman ympäröiville kiinteistöille. Lisäksi tehokkaan pysäköintiratkaisun 
löytämiseksi ja täydennysrakentamisen edistämiseksi sekä yhtenäisen 
ja laadukkaan kaupunkikuvallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi 
esitetään varausta myös Sammatintien varrelle muodostettavaan uu-
teen AK-tonttiin. Aluetta koskeva kaavamuutos on tulossa vireille, ja sil-
lä tullaan osoittamaan asuinrakennusoikeutta varausalueelle arviolta 
noin 13 800 k-m².

Alueelle suunniteltu täydennysrakentaminen edellyttää todennäköisesti 
pysäköinnin toteuttamista keskitetysti ja sen sijoittamista muualle kuin 
täydennysrakentamiseen tarkoitetuille tonteille. Pohjolan tarkoituksena 
olisi toteuttaa asemakaavan niin salliessa maanalainen yleinen pysä-
köintilaitos alueen asuntorakentamisen tarpeisiin. Lähtökohtaisesti pai-
kat tulisivat varausalueiden A ja B asuntojen tarpeisiin, mutta myös 
mahdollisesti muiden, myöhemmin toteutettavien täydennysrakenta-
miskohteiden käyttöön. 

Edellä mainitun perusteella Pohjola hakee alueen varaamista kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Hakemuk-
seen ja käytyihin neuvotteluihin perustuen esitetään, että Pohjolalle 
tehdään suunnitteluvaraus liitteeseen merkityille alueille vuoden 2019 
loppuun saakka asemakaavamuutoksen laatimista varten. Varauksen 
tekeminen on perusteltua muun ohella siksi, että hankkeiden toteutta-
minen edellyttää alueella A olemassa olevan maanvuokrasopimuksen 
ennenaikaista päättämistä ja rakennuksen purkamista, mistä tontin 
vuokralainen ja Pohjola yhdessä vastaisivat. Lisäksi varattavaan koko-
naisuuteen sisältyy vaativia pysäköintijärjestelyjä, jotka mahdollistavat 
täydennysrakentamisen myös tulevaisuudessa. 

Asuntohanke toteutettaisiin pääasiassa sääntelemättömänä asuntotuo-
tantona, josta vähintään 50 % tulee olla omistusasuntotuotantoa. Alu-
een asuntokannan monipuolisuuden turvaamiseksi noin 25 % asuinra-
kennusoikeudesta toteutetaan säänneltynä välimuodon tuotantona, läh-
tökohtaisesti Hitaksena ja/tai asumisoikeustuotantona. Varauksen koh-
teena olevan asuinrakennusoikeuden rahoitus- ja hallintamuotojakau-
masta on neuvoteltu kaupungin kanslian asunto-ohjelmatiimin kanssa. 
Varaus on perusteltu muun ohella, koska se mahdollistaisi huomatta-
van täydennysrakentamishankkeen toteuttamisen.
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Asuntorakentaminen sijoittuu alueelle, jossa on erittäin merkittävä mää-
rä ara-vuokra-asumista, sekä tavanomaista että opiskelija-asumista. 
Uudet rakennukset tulevat vuokratalojen ympäröimälle alueella. Alueel-
la on tällä hetkellä erityisen vähän ns. välimuodon asuntokantaa. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista monipuolistaa alueellista hallinta- 
ja rahoitusmuotorakennetta tämän täydennysrakentamisen kautta. 

Esittelijän perustelut

Taustaa ja hakemukset

AVA-Instituutin säätiölle on vuokrattu Vallilasta opetustoimintaa ja sii-
hen liittyvää asuntolaa palvelevien rakennusten korttelialueelta (YOA) 
tontti 22585/13 osoitteessa Karstulantie 6 pitkäaikaisella maanvuokra-
sopimuksella, joka päättyy 31.12.2025. Pohjola on solminut säätiön 
kanssa esisopimuksen kiinteistön kehittämisestä ja hakee nykyisen 
vuokralaisen valtuuttamana kyseisen tontin ja ympäröivien alueiden 
asemakaavan muuttamista pääasiassa asuntorakentamiseen osoitetta-
vaksi, ja hakee samalla alueen varaamista asuntohankkeiden suunnit-
telua varten 17.2.2017 päivätyllä hakemuksella. 

Samassa yhteydessä Pohjola hakee varausta myös haetulla kaava-
muutoksella osoitettavalle uudelle asuinkerrostalotontille, mitä kaupun-
kisuunnitteluvirasto on pitänyt perusteltuna alueen tehokkaan täyden-
nysrakentamisen ja laadukkaan kaupunkikuvallisen kokonaisuuden ai-
kaansaamiseksi.

Lisäksi Pohjola esittää pysäköinnin järjestämistä alueella keskitetysti si-
ten, että Pohjola toteuttaa nyt varattavien ja tulevien täydennysrakenta-
miskohteiden tarpeisiin yleisen pysäköintitalon kustannuksellaan.

Hakemus liitteineen on liitteinä 2 - 7. 

Asemakaava ja tonttitiedot

Tontilla 22585/13 on voimassa 18.9.1992 lainvoimaiseksi tullut asema-
kaava nro 9889. Tontti on opetustoimintaa ja siihen liittyvää asuntolaa 
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOA) ja sen suurin sallittu ker-
rosluku on IX. Asuinrakennusoikeutta tontilla on 5 000 k-m² + 600 k-m² 
myymälätiloja. Voimassa olevan kaavan mukainen tilanne on kuitenkin 
jäänyt toteuttamatta, ja tilanne on vanhemman asemakaavan nro 5571 
mukainen.

Tontin pinta-ala on 3 013 m². Tonttia hallitsee 1.6.1964 solmitun maan-
vuokrasopimuksen perusteella AVA-Instituutin säätiö (Y-tunnus 
0117578-5). Vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.

Sijaintikartta ja ote kaavakartasta ovat liitteenä 8.
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Varausesitys

Esittelijä toteaa, että varauksesta on neuvoteltu Pohjolan ja tarvittavilta 
osin alueen kaavoittajan kanssa. Hakemusten ja neuvotteluiden perus-
teella esitetään, että Vallilasta varattaisiin Pohjolalle kumppanuuskaa-
voitusta sekä asuntohankkeiden suunnittelua varten liitekartan mukai-
set varausalueet A ja B sekä pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 
alue C. Varausalueiden sijainti ja rajaukset ovat likimääräisiä ja tarken-
tuvat kaavoituksen aikana.

Lähtökohtaisesti kaupunki luovuttaa tontit pääasiassa julkisten hakujen 
ja kilpailujen kautta. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin yhtäältä jo 
vuokratun ja rakennetun tontin kehittämisestä, mikä edellyttää muun 
muassa olemassa olevan rakennuksen purkamista ja nykyisen maan-
vuokrasopimuksen päättämistä, jolloin tonttia ei lähtökohtaisesti voida 
luovuttaa esimerkiksi kilpailulla. Varauksen tekeminen Pohjolalle on 
näin ollen perusteltua ottaen huomioon muun muassa Pohjolan tekemä 
esisopimus tontin vuokralaisen kanssa sekä se, että kaavamuutoksen 
toteuttaminen ilman aiheetonta viivytystä edellyttää nykyisen maan-
vuokrasopimuksen ennen aikaista päättämistä ja tontilla olevan raken-
nuksen purkamista, mistä varauksensaaja vastaisi kustannuksellaan. 
Sammatintien varteen suunnitellun uuden tontin varaaminen on perus-
teltua, koska se tukeutuu ja sen toteuttaminen siksi edellyttää alueelle 
suunniteltua maan alle rakennettavaa keskitettyä pysäköintilaitosta.

Esitetty varausalue A ulottuu vähäisessä määrin tontin 22585/13 vierei-
sille tonteille. Näiden alueiden ottamista mukaan asemakaavamuutok-
seen on pidetty perusteltuna alueen kehittämisen kannalta. Tarkoituk-
sena on muun muassa selkeyttää alueen katulinjauksia. Lisäksi tontilla 
sijaitsevat säilytettävät väestönsuojarakenteet sekä kunnallistekniikka 
edellyttävät tontin rajojen uudelleen järjestämistä mielekkääseen suun-
nitteluratkaisuun pääsemiseksi. Naapurikiinteistöjen vuokralaisten (Hel-
singin kaupungin asunnot Oy sekä Helsingin seudun opiskelija-asunnot 
Oy) on neuvoteltu rajamuutoksista ja lähtökohtaisesti kaikki osapuolet 
ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti.

Varausalueelle B muodostettava uusi tontti edistää tehokasta täyden-
nysrakentamista alueella ja mahdollistaa yhtenäisen ja laadukkaan 
kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Tuleva tontti muodostuu osaksi 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratusta kahdesta kaupungin 
vuokratontista sekä kaavan mukaisista katu- ja puistoalueista, ja edel-
lyttää Sammatintien osittaista siirtämistä. Vuokralaisen kanssa on kes-
kusteltu aluemuutoksista, ja lähtökohtaisesti niihin on suhtauduttu 
myönteisesti. Muodostettava tontti mahdollistaa kaupungin toivoman 
säännellyn asuntotuotannon toteuttamisen.
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Varausehtojen mukaan tontille kaavoitettava asuinrakennusoikeus to-
teutettaisiin pääasiassa sääntelemättömänä asuntotuotantona. Varsin 
suuri asuinrakennusoikeus huomioiden voidaan kuitenkin pitää perus-
teltuna, että vähintään 25 % asuinrakennusoikeudesta toteutettaisiin 
välimuodon tuotantona, joko Hitaksena ja/tai asumisoikeustuotantona 
alueen asuntokannan monipuolisuuden turvaamiseksi. Kyseinen määrä 
vastaa alustavien suunnitelmien mukaan kahta varausalueella B toteu-
tettavista kolmesta pistetalosta.

Sääntelemättömästä rakennusoikeudesta tulisi toteuttaa omistusasun-
totuotantona vähintään noin 50 %. Vapaarahoitteista vuokra-asuntotuo-
tantoa voisi siten olla enintään noin 50 % rakennusoikeudesta.

Omistusasuntotuotannon osalta esitetään hyväksyttäväksi normaali 
perheasuntovaatimus eli vähintään noin 40 % asuinrakennusoikeudes-
ta tulee toteuttaa perheasuntoina, joissa on vähintään kaksi makuuhuo-
netta. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². 
Tämä vaatimus koskee myös mahdollista Hitas-tuotantoa.

Kyseisessä osassa Vallilaa on jo nykyisellään huomattava määrä opis-
kelija-asuntoja sekä muuta sosiaalista asuntotuotantoa, joten vapaara-
hoitteisen sääntelemättömän asuntotuotannon suhteellisen määrän li-
sääminen alueella on eduksi sen sosioekonomiselle rakenteelle. Riittä-
vä määrä vapaarahoitteista tuotantoa on myös välttämätön edellytys 
hankekokonaisuuden taloudelliselle toteuttamiskelpoisuudelle.

Varauksensaajan on tarkoitus toteuttaa hankkeen tarvitsemat pysä-
köintipaikat (105 kpl) maanalaiseen yksitasoiseen yleiseen pysäköinti-
laitokseen liitekartassa 1 esitetyllä alueella C. Alue on nykyisellään so-
rapintainen kenttä asemakaavan mukaisella puistoalueella. Suunnitte-
lun tulee tapahtua yhteistyössä rakennusviraston kanssa. 

Pysäköintilaitos palvelisi myös mahdollisesti myöhemmin toteutettavan 
täydennysrakentamisen pysäköintitarvetta, joten kaiken kaikkiaan lai-
tokseen tultaisiin toteuttamaan 155 paikkaa. Kaupungin aloitteesta on 
tutkittu viereisen terveysaseman tontin muuttamista asuinkäyttöön ja 
alustavasti on suunniteltu tarvittavien autopaikkojen sijoittamista tässä 
hankkeessa suunnitelmien mukaan rakennettavaan pysäköintilaitok-
seen. Alueen tuleva luovutuksensaaja lunastaisi siten tonttia palvelevat 
pysäköintipaikat omakustannushintaan suoraan laitoksen toteuttajalta. 

Esittelijä toteaa, että varausesityksen mukaisen hankkeen asuinkerro-
sala sekä alueelle suunniteltu muu täydennysrakentaminen edellyttävät 
pysäköinnin toteuttamista keskitetysti ja sijoitettuna pois asuntojen täy-
dennysrakentamiseen käytettäviltä tonteilta. Keskitetty pysäköintiratkai-
su mahdollistaa myös viihtyisämmät pihatilat asuntotonteille sekä pysä-
köinnin toteuttamisen kustannustehokkaasti ja kaupunkikuvallisesti 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2017 181 (206)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
08.05.2017

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

kestävällä tavalla. Pysäköinnin toteuttaminen keskitetysti pysäköintilai-
tokseen on edellytyksenä varausalueen B toteuttamiselle.

Kaupungille varausesityksestä koituvat kustannukset koostuvat olen-
naisilta osin katujen (Sammatintie ja Kangasalantien jatke) sekä niiden 
yhteydessä sijaitsevan kunnallistekniikan siirroista. Kaupunki vastaa 
myös muista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä 
johtosiirroista sekä puistossa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän siir-
rosta siltä osin kuin se ei tule muodostettavan tontin alueelle.

Esittelijä pitää varausta perusteltuna ja kaupungin asuntopoliittisia ta-
voitteita edistävänä. Varaus mahdollistaa toimintaedellytyksiltään hei-
kentyneen asuntolarakennuksen purkamisen ja huomattavan täyden-
nysrakentamishankkeen toteuttamisen hyvälle paikalle olemassa ole-
vaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaupungille tulevia kustannuksia teiden 
ja kunnallistekniikan siirroista voidaan pitää kohtuullisina ja saavutetta-
viin hyötyihin nähden perusteltuina. Lisäksi pysäköintilaitoksen rakenta-
minen mahdollistaa täydennysrakentamisen alueella myös tulevaisuu-
dessa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalueet
2 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemus
3 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 1
4 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 2
5 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 3
6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 4
7 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 5
8 Sijaintikartta ja ote kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote Otteen liitteet
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 490

HEL 2017-002039 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.04.2017 § 172

HEL 2017-002039 T 10 01 01 00

Esitys

A
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Y-tunnus 2539942-5) liite-
karttaan 1 merkityn alueen A, joka muodostuu tontista 22585/13 sekä 
osista tontteja 22585/1 ja 14 sekä alueen B, joka muodostuu osasta 
tonttia 22556/2 ja 22585/1 sekä osista asemakaavan mukaisia katu- ja 
puistoalueita 22K ja 22P (91-410-2-13) kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten sekä liitekarttaan merkitty alue 
C, joka muodostuu osasta puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), pysä-
köintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettavasta asuinrakennusoikeu-
desta vähintään noin 25 % tulee toteuttaa Hitas-omistusasuntotuotan-
tona ja/tai asumisoikeustuotantona ja enintään noin 75 % sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona.

Sääntelemättömästä asuntotuotannosta vähintään noin 50 % tulee to-
teuttaa omistusasuntotuotantona ja enintään noin 50 % vapaarahoittei-
sena vuokra-asuntotuotantona.

Säännellyn asuntotuotannon tulee sijoittua Sammatintiehen (varausa-
lue B) rajautuvalle varausalueelle, ellei toisin sovita tai tonttiyksikkö toi-
sin määrää.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa sekä Hitas-omistusa-
suntotuotannossa noin 40 % asuinrakennusoikeudesta tulee toteuttaa 
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-
ala on vähintään noin 70 h-m².

Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään välimuodon tuotantoa 
varten mahdollisesti valittavan yhteistyökumppanin kiinteistöviraston 
tonttiosastolla.

2

Varauksensaajan tulee laatia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa viitesuunnitelmat ja tavoitteet, joihin kaupunki ja varauksensaa-
ja sitoutuvat. Viitesuunnitelma toimii kaavoituksen ja rakennussuunnit-
telun pohjana.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueeseen haetun asemakaavamuutoksen tule-
mista voimaan, alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopi-
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musten muuttamista tai päättämistä sekä alueella olevien rakennusten 
purkamista. 

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.

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. Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta 
määrätä varaus päättymään kesken varausajan Sammatintiehen rajau-
tuvan varausalueen (varausalue B) osalta, mikäli tulevassa asemakaa-
van muutoksessa ei osoiteta toteutettavaksi jäljempänä mainittua yh-
teispysäköintilaitosta.

4

Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava yleinen pysäköintilai-
tos alueen täydennysrakentamista palvelevana keskitettynä pysäköinti-
ratkaisuna liitekartassa 1 esitetylle alueelle C, joka muodostuu osasta 
kaavanmukaista puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), ellei vastaisuu-
dessa laadittavassa asemakaavan muutoksessa toisin määrätä.

Mikäli asemakaavamuutoksessa osoitetaan po. pysäköintilaitos toteu-
tettavaksi, sen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asemakaava-
määräysten ja muiden viranomaisohjeiden lisäksi ottaa huomioon ra-
kennusviraston mahdollisesti antamat ohjeet. Laitoksen toteutusta kos-
keville suunnitelmille tulee, sen lisäksi mitä rakennussuunnitelmien hy-
väksymisen osalta mahdollisesti muutoin määrätään, saada rakennus-
viraston hyväksyntä. Pysäköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.

Ellei tonttiyksikön kanssa toisin sovita, pysäköintilaitosta hallinnoimaan 
tulee perustaa pysäköintiyhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella. 
Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään pysäköintilaitoksen to-
teutusta koskevan hallinnointimallin tonttiyksiköllä ennen pysäköintilai-
toksen toteutusta koskevan rakennusluvan hakemista. Pysäköintilaitok-
sen tulevat käyttäjäkiinteistöt määritetään tulevassa asemakaavassa. 
Näillä tonteilla on oikeus omakustannusperusteella sijoittaa pysäköinti-
laitokseen velvoiteautopaikkansa asemakaavan osoittamalla tavalla. 
Autopaikkojen luovutushinta tulee määrittää omakustannusperiaatteella 
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ja luovutushinnan hyväksyy tonttiyksikkö. Tonttiyksiköllä on oikeus an-
taa pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusta koskevia tarkentavia 
ohjeita.

5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut alueet ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen alueiden suunnittelua ja rakentamista. Kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varau-
saikana ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta 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.

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 
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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

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava varausalueen A ja C 
alla sijaitseva viemäritunneli. Kalliota ei saa louhia tai porata tunnelin 
läheisyydessä siten, että tunnelille tai siellä oleville toiminnoille aiheu-
tuu haittaa. 

Suunnittelussa on huomioitava varausalueella A sijaitseva väestönsuo-
jan ajoluiska ja väestönsuojan huoltotilat.

Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua yhteisen kalliosuojan yllä-
pitokustannuksiin.

9

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella B kulkeva yleinen jalan-
kulkureitti ja siihen liittyvä porrasyhteys. Hanke vastaa jalankulkureitin 
rakentamisesta ja kustannuksista siltä osin kuin se sijaitsee muodostet-
tavan tontin alueella.

10

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 3 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan tai muun kiinteistölautakunnan tehtäviä 
vastaisuudessa hoitavan toimielimen tekemään kohdassa A mainittuun 
varaukseen tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 521
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

rakennuslautakunta 2.5.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 3.5. - 5.5.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 522
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 2.5.2017
- ensimmäinen jaosto 4.5.2017

  

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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§ 523
Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteu-
tuminen Helsingissä

HEL 2017-005051 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Tommi Laitio, Pirjo Mattila, Liisa Pohjo-
lainen ja Sanna Ranto. Asian aikana paikalla olivat asiantuntijoina 
myös Björn Månsson ja Terhi Peltokorpi. Asiantuntijat poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten hyvinvointikertomuksesta

Nuorten hyvinvointikertomuksen taustalla on nuorisolain 7 §:n velvoite 
kunnille tuottaa tietoa nuorten hyvinvoinnista. Kertomuksen aineisto 
päivittyy vuosittain. Sen tietolähteitä ovat rekisterit ja tilastot, tutkimuk-
set, nuorten ja ammattilaisten kokemustieto.  Hyvinvointikertomuksen 
koostamista ohjaa sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan vetämä 
Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Käytännön työn organi-
soinnista ovat vastanneet Helsingin kaupungin tietokeskus ja nuorisoa-
siainkeskus. 

Nuorisoa koskevasta monimuotoisesta tietoa aineistosta on tehty kol-
me koostetta vuodesta 2014 alkaen. Verkosto on järjestänyt aineiston 
pohjalta työseminaareja, joissa on nostettu esille teemoja, joita verkos-
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ton toimijoiden toivotaan edistävän. Verkostossa on edustus myös kau-
pungin ulkopuolisia toimijoita, myös Ruudin ydinryhmästä. Verkosto ko-
koontuu neljä – viisi kertaa vuodessa.

Vuoden aikana nuorten hyvinvointikertomuksesta on pidetty useita esi-
tyksiä kaupungin työntekijöille, valtakunnallisissa tilaisuuksissa sekä 
myös kutsuttuna kansainvälisesti. Tietosisältöjä on levitetty aktiivisesti 
myös sosiaalisen median kautta. Nuorten hyvinvointikertomus verkkosi-
vu on yksi Tietokeskuksen käytetyimmistä sivustoista. Vuonna 2016 
käyntejä oli 33 133. 

Hyvinvointitiedon käytön edistäminen edellyttää edelleen erilaisten tie-
tojen yhteen kokoamista, aktiivista tiedottamista, sekä mahdollisuuk-
sien luomista ilmiöiden ymmärtämiselle. Uudessa kaupunkiorganisaa-
tiossa monialainen, yhteinen tietosisältöjen käsittely ja monialaisten 
verkostojen toiminta edellyttävät, että toiminnan tueksi sovitaan tarpeel-
lisista rakenteista ja käytännöistä. Näin on tarkoitus menetellä tulevan 
syksyn aikana.

Nuorten hyvinvoinnin tilastotietokannan rinnalle on koottu lasten hyvin-
voinnin tietokanta. Tietotyöhön on osallistunut useat virastot tuomalla 
omia tilastotietojaan yhteiseen käyttöön. Lasten hyvinvoinnin tilasta 
tuotettiin ensimmäinen katsaus huhtikuussa 2017. Tietotyötä ohjaa vi-
rastojen yhteistyönä luotu hyvinvoinnin viitekehys joka perustuu YK:n 
lasten oikeuksien sopimukseen sekä toimintamahdollisuusteoriaan.

Koulutustakuun toteutumisesta

Kokonaisuudessaan peruskoulun päättäneiden tilanne on parantunut 
yhteishaussa vuodesta 2014 lähtien. Koulutustakuu toteutuu nyt Hel-
singissä paremmin kuin keskimäärin koko maassa. Vuonna 2016 yh-
teishaun lopullisessa tilanteessa viisi prosenttia helsinkiläisistä 9. luo-
kan päättäneistä jäi ilman opiskelupaikkaa, koko maassa osuus oli 6 
prosenttia. Niillekin, jotka eivät päässeet yhteishaussa toiselle asteelle, 
pystyttiin järjestämään tukea. Yhteishaun jälkeen käynnistyvät haut val-
mentaviin koulutuksiin ja kymppiluokalle sekä lisähaku. Perusasteen ja 
toisen asteen nivelvaiheen tilanne on kohentunut johtuen erityisesti 
koulutuksen aloituspaikkojen lisäyksestä. Tilanteen paranemiseen ovat 
vaikuttaneet myös yhteishakuun tehdyt muutokset ja lukioon valmistava 
koulutus. 

Myös maahanmuuttajanuorten toiselle asteelle pääsy kohentunut Hel-
singissä. Tutkintotavoitteiseen toisen asteen koulutukseen osallistumi-
nen on lisääntynyt 16–18-vuotiailla nuorilla ja etenkin vieraskielisillä 
nuorilla. Vain 53 prosenttia 16–18-vuotiaista vieraskielisistä osallistui 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen vuonna 2010, mutta vuonna 2015 
vastaava luku oli jo 68 prosenttia
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Vieraskielisiä 13−29-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria on 24 624, 17 pro-
senttia koko ikäluokasta, eniten heitä on alle 20 ja yli 25-vuotiaissa. 
Helsinkiläisistä 10–19-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista neljännes oli 
saapunut maahan alle kuusi vuotta sitten, 20–29-vuotiaista lähes puo-
let. 

Parantunut koulutukseen pääsy näkyy myös ulkomaalaistaustaisten 
opiskelijoiden määrän kasvuna. Helsingissä opiskeli 9 500 vieraskielis-
tä opiskelijaa toisella asteella ja lähes 7 000 korkea-asteella vuoden 
2015 syksyllä. Määrä ja osuus ovat selvästi korkein ammatillisessa 
koulutuksessa, jossa heitä oli 7 300 eli 17 prosenttia koko opiskelija-
määrästä.  

Kaupunginhallituksen kokouksessa nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio 
ja suunnittelija Pirjo Mattila nuorisoasiainkeskuksesta esittelevät tar-
kemmin nuorten hyvinvointikertomusta ja opetustoimen johtaja Liisa 
Pohjolainen koulutustakuun toteutumista. Asiantuntijana kaupunginhal-
lituksen kokouksessa on myös tutkija Sanna Ranto tietokeskuksesta. 
Muistio, jossa on tarkemmin kuvattu nuorten hyvinvointikertomusta ja 
koulutustakuun toteutumista, on toimitettu luottamushenkilöportaaliin. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 524
Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin 
ilmastotyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian 
valmistelua varten

HEL 2016-011846 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Esa Nikunen, Petteri Huuska ja Maiju 
Westergren. Asian aikana paikalla olivat asiantuntijoina myös Björn 
Månsson ja Terhi Peltokorpi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 10.2.2016 ilmastoasioi-
den koordinaatiota varten Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän. Il-
mastotyön merkityksen kasvaessa ja kansainvälisen ulottuvuuden vah-
vistuessa korostuu lukuisissa eri verkostoissa ja järjestöissä toteutuvan 
kaupungin toiminnan koordinoinnin tarve. Ilmastotyöryhmä vastaa Hel-
singin kaupungin ilmastotyön koordinoinnista, seurannasta ja toimien 
toteutuksen edistämisestä niin sopeutumisen kuin hillinnän osalta. Työ-
ryhmän yhtenä tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle selvitys 
Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Helsinkiin. Työryhmä valmis-
telee valtuustokauden 2017-2021 strategiaohjelmaan vuoteen 2030 
tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hel-
singin ilmastotiekartta 2050 toimii lähtökohtana kaupungin valmistelu-
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työlle. Työryhmä on toiminut myös ohjausryhmänä ilmastomuutokseen 
sopeutumisen linjauksien laadinnalle.

Pariisin ilmastosopimus

Pariisissa solmittiin 12.12.2015 ilmastosopimus, jonka mukaan koko 
maailman päästöjen ja hiilinielujen tulee olla tasapainossa kuluvan vuo-
sisadan jälkipuoliskolla. Maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoit-
taa selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä toimiin, joilla lämpenemi-
nen saataisiin rajattua alle 1,5  asteeseen. Päästövähennystavoitteen 
lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoite ilmastomuu-
tokseen sopeutumiselle. Tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet valmis-
televat, ilmoittavat ja pitävät voimassa kulloisetkin kansalliset päästövä-
hennystavoitteensa. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on vahvistaa mai-
den kykyä sopeutua ilmastomuutokseen sekä sovittaa rahoitusvirrat 
johdonmukaisiksi suhteessa vähäpäästöiseen kehitykseen. Edistymistä 
sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteiden maailmanlaajuisessa saavut-
tamisessa arvioidaan viiden vuoden välein. Pariisin sopimus koskee 
vuoden 2020 jälkeistä aikaa, jolloin vuoden 1997 Kioton pöytäkirja ei 
enää ole voimassa. 

Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova ja se on tarkoitettu olemaan 
voimassa toistaiseksi. Sopimusta on yleisesti pidetty merkittävänä ja 
käänteentekevänä saavutuksena kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. 
Sopimuksen ohjaavia arvoja ovat kestävä kehitys ja köyhyyden vähen-
täminen. Toimeenpanossa sovelletaan ilmastosopimuksen periaatteita 
ottaen huomioon osapuolten erilaiset kansalliset olosuhteet. 

Pariisissa kaikkien maaryhmien osapuolet olivat ensimmäistä kertaa 
valmiita päästövähennykseen. Sopimuksen mukaan kehittyneet maat 
sitoutuvat antamaan koko taloutensa laajuisia ehdottomia päästövä-
hennystavoitteita. Kehittyvien maiden sitä vastoin olisi tehostettava 
päästöjen hillintäpyrkimyksiään, ja niitä kannustetaan siirtymään vähi-
tellen koko talouden laajuisiin päästövähennys- ja rajoitustavoitteisiin 
erilaisten kansallisten olosuhteidensa mukaisesti. Pariisin sopimuksen 
myötä poistui ainakin osittain kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä 
aiemmissa sopimuksissa vallinnut jyrkkä kahtiajako, joissa päästövä-
hennysvelvoitteet koskivat ainoastaan kehittyneitä maita. 

Pariisin sopimuksessa todetaan, että osapuolet voivat tehdä yhteistyötä 
päästövähennysten saavuttamiseksi. Yhteistyöllä on edistettävä kestä-
vää kehitystä ja varmistettava päästövähennystavoitteen loukkaamatto-
muus. 

Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulokynnys ylittyi keskiviikkona 
5.10.2016, kun muun muassa EU ja seitsemän sen jäsenvaltiota ja Ka-
nada luovuttivat ratifiointiasiakirjansa YK:n päämajassa New Yorkissa. 
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194 maata on allekirjoittanut sopimuksen ja 137 on nyt ratifioinut sen. 
Suomi ratifioi sopimuksen 14.11.2016.  

Ilmastoverkostojen jäsenyydet

Helsinki liittyi marraskuussa 2015 maailmanlaajuiseen Compact of 
Mayors - verkostoon. Tässä aloitteessa tulee kaupunkien osoittaa si-
toutumisensa ilmastomuutoksen hillintään ja sopeutumiseen raportoi-
malla avoimesti päästöistä ja toimista yhteiseen raportointijärjestel-
mään. Kaupunkien tulee myös laatia kolmen vuoden sisällä ilmasto-
muutoksen hillinnän ja sopeutumisen ohjelmat. Aloitteessa on jo nyt 
mukana 635 kaupunkia.

Helsinki liittyi vuonna 2008 EU:n Covenant of Mayors - verkoston aloit-
teeseen, joissa kaupungeilla on tavoitteena alentaa päästöjään vähin-
tään 20 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2020. Vuoden 2015 alussa 
verkosto uudisti tavoitteensa ja laajensi toimintansa koskemaan myös 
ilmastomuutoksen sopeutumista. Erona aiempaan on, että uudet liittyjät 
asettavat vuodelle 2030 päästötavoitteen, joka alentaa päästöjä vähin-
tään 40 prosenttia vuoden 1990 päästöistä sekä laativat sopeutumis-
suunnitelman.

Helsinki kuuluu myös muihin kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastover-
kostoihin, joita ovat Kuntaliiton ilmastokampanjakunnnat, kuuden suu-
rimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto, Energy Cities, 
Climate KIC, ICLEI:n Green Climate Cities ja Eurocitiesin energia- ja il-
mastoryhmä.

Ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet

Helsingin nykyiset ilmastotavoitteet on määritelty vuosille 2020 ja 2050. 
Ilmastotyöryhmä valmistelee vuoden 2030 ilmastotavoitteet ja niihin liit-
tyvät toimenpiteet. Työryhmä arvioi myös hiilineutraalisuustavoitetta ja 
sen ajankohtaa. Helsinki käyttää päästöjen vertailuvuotena vuotta 
1990, joka on myös Pariisin ilmastosopimuksen päästöjen vähentämi-
sen vertailuvuosi. EU:n päätavoitteita vuosille 2020 ja 2030 vertaillaan 
myös vuoteen 1990.

Vuonna 2015 Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt 
olivat 28 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 43 prosenttia vuoden 
1990 päästöjä pienemmät. Työryhmän laatiman selvityksen mukaan 
Helsinki on saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteensa (30 %) ja vieläpä 
ylittää sen reilusti: päästövähennyksen arvioidaan olevan vuonna 2020 
jopa 38 prosenttia. Kun väkiluvun kasvu otetaan huomioon, helsinkiläis-
ten päästöt asukasta kohti näyttävät olevan 54 prosenttia pienemmät 
kuin vuonna 1990.
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Helsingin kaupungin Ilmastotyöryhmä on valmistellut tavoitteet tulevan 
valtuustostrategian valmistelussa käytettäviksi Helsingin uusien ilmas-
totavoitteiden asettamisessa vuodelle 2030 ja kaupungin hiilineutraali-
suustavoitteen päivityksessä. Ilmastotyöryhmän esityksen mukaan Hel-
singillä olisi mahdollisuus asettaa 60 prosentin päästövähennystavoite 
vuodelle 2030, jolloin päästöt asukasta kohden olivat 73 % pienemmät 
kuin vuonna 1990. Hiilineutraalisuus on mahdollista saavuttaa vuoteen 
2040 mennessä.

Selvityksessä esitetään vaihtoehtoiset skenaariot Helsingin päästökehi-
tykselle, ilmastovoitteille ja keskeisille toimenpiteille ja keskeisille toi-
menpiteille. Selvityksessä arvioitiin, että nykyisillä toimenpiteillä Helsin-
gin kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät 51 prosentilla 1990-2030. Pe-
rusura sisältää Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen sekä muut pää-
tetyt Helen Oy:n kehitysohjelman toimenpiteet.

Ilmastotyöryhmä esittää myös, että valtuuston asetettua uudet ilmasto-
tavoitteet tulevassa strategiaohjelmassa kaupunki laatii ilmastotoimen-
piteiden linjaukset vuoteen 2030 ja täsmentää esitettyä toimenpidevali-
koimaa ja samalla esittää toimenpiteille aikataulut, vastuut, lisäselvitys-
tarpeet sekä kustannusarviot.

Ilmastomuutokseen sopeutuminen

Ympäristökeskuksen vuoden 2016 sitova toiminnallinen tavoite oli: ”Il-
mastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen valmistelemalla ilmas-
tonmuutoksen sopeutumisen toimintasuunnitelma yhteistyössä kes-
keisten virastojen ja laitosten kanssa”. Tavoitteen toteuttamisella vas-
tattiin samalla Compact of Mayors -verkoston aloitteeseen laatia so-
peutumisen ohjelma ja ilmastoverkoston tehtävään laatia ilmastotavoit-
teet sopeutumisen näkökulmasta.

Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmä on ohjannut ilmastomuutokseen 
sopeutumiseen liittyvää työtä. Osana tätä työtä valmistui Helsingin il-
mastomuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017-2025, joka on esitys 
kaupunkistrategian valmistelua varten valtuustokaudelle 2017-2021. St-
rategian valmistumisen jälkeen linjaukset valmistellaan lopulliseen 
muotoonsa päätöksentekoa ja toteuttamista varten. 

Helsingin ilmastomuutoksen sopeutumisvisiossa 2050 kuvataan, millai-
nen on ilmastonkestävä Helsinki. Sopeutumisvisiota avataan tarkem-
min neljän teeman avulla, jotka ovat varautuminen, integrointi, kehittä-
minen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet. So-
peutumista on esitetty toteutettavan seuraavan valtuustokauden aikana 
24:llä toimenpiteellä. Toimenpiteet koskevat ilmastoriskien tunnistamis-
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ta, ilmastonkestävää rakentamista, asukkaiden sopeutumistoimien 
edistämistä, sopeutumisen sisällyttämistä kaupungin johtamisjärjestel-
mään, työntekijöiden sopeutumisosaamisen kasvattamista ja sopeutu-
misinnovaatioiden edistämistä.

Selvityksen Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Helsinkiin, ilmas-
totyöryhmän esitykset ilmastotavoitteista ja Helsingin ilmastotyöstä esit-
televät ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja ympäris-
tötarkastaja Jari Viinanen sekä Helenin ympäristöjohtaja Maiju Wes-
tergren. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 
506, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 520, 521, 522, 523 
ja 524 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 504 ja 507 §: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.
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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
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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 510 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 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.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 516 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.
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Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta 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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 519 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivä-
nä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
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Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 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, joko alkuperäisenä tai jäljennökse-
nä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lasse Männistö Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.05.2017.


