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Kokousaika 29.05.2017 16:00 - 16:44

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Koskela, Antti varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poissa: 634 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
saapui 16:32, poissa: 579 - 629 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 588, 589, 601 ja 602 §:t

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:17, poissa: 613 - 638 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
579 - 638 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
579 - 587, 590 - 600, 603 - 607 ja 
610 - 616 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
588, 589, 601, 602 ja 617 - 625 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
608, 609 ja 630 - 636 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
626 - 629 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
637 ja 638 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
579 - 638 §:t
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§ Asia

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

580 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

581 Kj/1 V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jien valinta

582 Kj/2 V 7.6.2017, Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toi-
mikaudeksi

583 Kj/3 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

584 Kj/4 V 7.6.2017, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin 
valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

585 Kj/5 V 7.6.2017, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin va-
linta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

586 Kj/6 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

587 Kj/7 V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja 
jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

588 Kj/8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

589 Kj/9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

590 Kj/10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

591 Kj/11 V 7.6.2017, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

592 Kj/12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

593 Kj/13 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

594 Kj/14 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudek-
si
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595 Kj/15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

596 Kj/16 V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi

597 Kj/17 V 7.6.2017, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

598 Kj/18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

599 Kj/19 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

600 Kj/20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 
jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

600 Kj/20 F 7.6.2017, Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion för mandattiden som börjar 2017

601 Kj/21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi

602 Kj/22 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsen-
ten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

603 Kj/23 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsen-
ten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

604 Kj/24 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsen-
ten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

605 Kj/25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

606 Kj/26 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

607 Kj/27 V 7.6.2017, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

608 Kaj/1 V 7.6.2017, Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin 
myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4)

609 Kaj/2 V 7.6.2017, Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttami-
nen (nro 12380)

610 Kj/3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen 
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liittyen vuonna 2017

611 Kj/4 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2017 kunta-
vaaleissa

612 Kj/5 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2017

613 Kj/6 Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi johtamisjärjestelmän uudista-
minen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväk-
syminen

614 Kj/7 Valtuutettu Laura Kolben tovomusponsi koskien arkistotoimen järjestä-
mistä

615 Kj/8 Valtuutettu Wille Rydmanin toivomusponsi kaupunginorkesterin taiteel-
lisesta ja hallinnollisesta yhteistyöstä

616 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

617 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

618 Ryj/1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Jätkäsaaren Ahdinal-
taan vesirakennustöihin, valmistelulupaan ja jätemateriaalin hyödyntä-
miseen merialueen täytössä

619 Ryj/2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista

620 Ryj/3 Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi siirtymisestä kolmen pila-
rin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin

621 Ryj/4 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi maamassojen ja infrara-
kentamisen kilpailutuksen ja hankintojen julkistaminen avoimena data-
na

622 Ryj/5 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Suomenlinnassa asuvien asukas-
portista

623 Ryj/6 Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden eräiden virkojen 
nimikkeiden muuttaminen

624 Ryj/7 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Rakennus-
virasto Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelun puitesopimus

625 Ryj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

626 Sj/1 Pilvi Torstin toivomusponsi työllistämispykälän käyttöönotosta Helsin-
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gin kaupungin hankinnoissa

627 Sj/2 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yhdis-
tys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa

628 Sj/3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdo-
tuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi

629 Sj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

630 Kaj/1 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuus-
ton päätöksestä 1.2.2017 § 60 tehdystä valituksesta asemakaava-
asiassa

631 Kaj/2 Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun toimi-
tilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10575/28)

632 Kaj/3 Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän kans-
sa tehtyyn maanvuokrasopimukseen (tontti 31125/6)

633 Kaj/4 Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja Asunto 
Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutoseh-
dotukseen nro 12415 (Mellunkylä, tontit 47017/1 ja 47019/5)

634 Kaj/5 Elielinaukion ympäristön varaaminen ideasuunnittelua varten hakijoina 
olevalle yritysryhmälle (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 
OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Kes-
kuskunta SOK ja Evata Partners O) (Kluuvi)

635 Kaj/6 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asun-
topolitiikan poliittista ohjausta

636 Kaj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

637 Stj/1 Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

638 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 579
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi 
Torstin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran ja 
Veronika Honkasalon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Osku Pajamäen sijasta Pilvi Torstin ja 
varatarkastajaksi Silvia Modigin sijasta Veronika Honkasalon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 580
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 3 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/1
29.05.2017

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

§ 581
V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajien valinta

HEL 2017-003140 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita loppuvuodeksi 2017 puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän koh-
dan osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-
tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-
taan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 582
V 7.6.2017, Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston 
toimikaudeksi

HEL 2017-003000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pormestariksi Jan 
Vapaavuoren 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä pormestariksi valitaan Jan Vapaavuori.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pormestariksi 
__________________ 7.6.2017 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset pormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 44 §:n mukaan pormestari on kunnan luottamus-
henkilö, joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Val-
tuusto voi päättää, että pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuu-
tettu. Henkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteel-
la, että hänet valitaan pormestariksi.

Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimi-
kausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja 
on valittu.

Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaa-
lissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi.

Hallintosäännön määräykset pormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaan pormestari johtaa kaupunginhal-
lituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-
taa.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliit-
tista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen 
edellyttää. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
ton puheenjohtajana.

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutet-
tujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu 
siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Kuntalain 80 §:n mukaan päätoimiseen luottamustoimeen voidaan vali-
ta henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
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mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 583
V 7.6.2017, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valin-
ta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003335 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tön toimialan apulaispormestariksi Anni Sinnemäen 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestariksi valitaan Anni 
Sinnemäki.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tön toimialan apulaispormestariksi _____________ 7.6.2017 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 10 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/3
29.05.2017

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

ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 584
V 7.6.2017, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormesta-
rin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003300 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan apulaispormestariksi Pia Pakarisen 7.6.2017 lu-
kien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi valitaan 
Pia Pakarinen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.
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Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan apulaispormestariksi _____________ 7.6.2017 
lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
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mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 585
V 7.6.2017, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin 
valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi Nasima Razmyarin 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi valitaan Nasima 
Razmyar.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi _____________ 7.6.2017 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 16 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/5
29.05.2017

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

ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 586
V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
toimialan apulaispormestariksi Sanna Vesikansan 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestariksi valitaan Sanna Ve-
sikansa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
toimialan apulaispormestariksi _____________ 7.6.2017 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 19 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/6
29.05.2017

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

ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 587
V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja 
jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002995 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  Silja Borgarsdóttir Sande-

lin
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että jä-
seneksi valitaan Eveliina Heinäluoma sekä Marcus Rantalan ehdotuk-
sesta, että varajäseneksi valitaan Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  
3. SDP   KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto aset-
taa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilauta-
kunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
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puheenjohtajan valituista jäsenistä. Lautakunta on päätösvaltainen vä-
hintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 588
V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002970 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Ulla-Marja Urho
2. Vihr.  kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Hannu Oskala

3. Kok.  kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

 Juha Hakola

4. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

 Kaarin Taipale

5. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

 Jasmin Hamid

6. Kok.  Jaana Pelkonen  Daniel Sazonov
7. Kok.  Wille Rydman  Arja Karhuvaara
8. Kok.  Terhi Koulumies  Jenni Pajunen
9. Vihr.  Otso Kivekäs  Reetta Vanhanen
10. Vihr.  Maria Ohisalo  Ozan Yanar
11. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
12. Vas.  Paavo Arhinmäki  Anna Vuorjoki
13. Vas.  Veronika Honkasalo  Suldaan Said Ahmed
14. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen
15. RKP  Marcus Rantala  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 1. varapuheenjohtaja Otso Kivekäs
 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin varajäseneksi va-
litaan Kaarin Taipale ja Tomi Sevander varajäseneksi Thomas Wallg-
ren.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Ulla-Marja Urho
2. Vihr.  kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Hannu Oskala

3. Kok.  kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

 Juha Hakola

4. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

 Thomas Wallgren

5. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan  Jasmin Hamid
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apulaispormestari
6. Kok.  Jaana Pelkonen  Daniel Sazonov
7. Kok.  Wille Rydman  Arja Karhuvaara
8. Kok.  Terhi Koulumies  Jenni Pajunen
9. Vihr.  Otso Kivekäs  Reetta Vanhanen
10. Vihr.  Maria Ohisalo  Ozan Yanar
11. SDP  Tomi Sevander  Kaarin Taipale
12. Vas.  Paavo Arhinmäki  Anna Vuorjoki
13. Vas.  Veronika Honkasalo  Suldaan Said Ahmed
14. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen
15. RKP  Marcus Rantala  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 1. varapuheenjohtaja Otso Kivekäs
 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toi-
mintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin 
toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhal-
lituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella 
kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
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Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)
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Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)
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Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 589
V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002974 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Pia Pakarinen
2. Kok.  Jenni Pajunen  Wille Rydman
3. Kok.  Daniel Sazonov  Arja Karhuvaara
4. Vihr.  Anni Sinnemäki  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Sanna Vesikansa  Reetta Vanhanen
6. Vihr.  Ozan Yanar  Maria Ohisalo
7. SDP  Kaarin Taipale  Tomi Sevander
8. Vas.  Suldaan Said Ahmed  Anna Vuorjoki
9. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 Varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kil-
pailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jä-
sentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jä-
senellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jä-
senet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituk-
sen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;
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3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 590
V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002973 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jan Vapaavuori  Pia Pakarinen
2. Kok.  Ulla Marja Urho  Wille Rydman
3. Kok.  Juha Hakola  Terhi Koulumies
4. Vihr.  Jasmin Hamid  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Hannu Oskala  Anni Sinnemäki
6. SDP  Nasima Razmyar  Kaarin Taipale
7. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
8. Vas.  Veronika Honkasalo  Paavo Arhinmäki
9. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jan Vapaavuori
 Varapuheenjohtaja Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin kon-
serniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuu-
desta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja 
konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetetta-
vista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen 
sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi kon-
sernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -sää-
tiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaos-
ton jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupungin-
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valit-
see jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;
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3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 591
V 7.6.2017, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kauko Koskinen  Satu Kouvalainen
2. Kok.  Iida Aarnio  Hannu Knuuttila
3. Vihr.  Alviina Alametsä  Auni-Marja Vilavaara
4. Vihr.  Mikko Kiesiläinen  Tuomas Viskari
5. SDP  Minna Salminen  Pertti Hyvärinen
6. Vas.  Dan Koivulaakso  Merja Helle
7. PS  Juhani Strandén  Liina Isto
8. RKP  Jan D. Oker-Blom  Linda Ahlblad
9. Kesk.  Sanna Lehtinen  Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Dan Koivulaakso
 Varapuheenjohtaja Kauko Koskinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen lakisääteinen toi-
mielin, joka huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämisestä, kaupungin toimintaan kohdistuvan kuntalain 
mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
suorittamisesta ja sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-
misen valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätet-
tävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, seuraa yleisesti 
kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä ja kaupungin toimin-
nassa tapahtuvia muutoksia, kehittää ulkoista valvontaa ja asettaa sille 
tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi lautakunta seuraa, 
että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet 
tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, 
joihin tilintarkastus on antanut aihetta.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val-
tuutettuja.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 44 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/11
29.05.2017

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

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Tarkastuslautakunta (121 § ja 75 §)

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuk-
sen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 

pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es-
teellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai säätiön palveluksessa;

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
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kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Tarkastusvirasto
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§ 592
V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002991 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunnan ja valita siihen 5 jäsentä seuraavasti:

   Jäsen
1. Kok.  Juha Viertola
2. Vihr.  Kirsi Syväri
3. SDP  Vertti Kiukas
4. PS  Pekka Tiusanen
5. Vas.  Eila Viljakainen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan 5 
varajäsentä sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: 

   Varajäsen
1. RKP  Klas Weckman
2. Kesk.  Riitta Korhonen
3. KD  Tia Nuutinen
4. FP  Oskar Yrjölä
5. PIR  Petra Salmi

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Juha Viertola
 Varapuheenjohtaja Kirsi Syväri

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. 
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen-
ten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu-
kaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asetta-
neita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakun-
nalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakun-
nan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Kuntalain säännökset

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 51 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/12
29.05.2017

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 593
V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003002 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Ada Saarinen

2. Kok.  Risto Rautava  Maarit Vierunen
3. Kok.  Laura Rissanen  Dennis Hamro-Drotz
4. Kok.  Sirpa Asko-Seljavaara  Matti Enroth
5. Kok.  Atte Kaleva  Mirita Saxberg
6. Vihr.  Osmo Soininvaara  Mikko Särelä
7. Vihr.  Kaisa Hernberg  Leo Stranius
8. Vihr.  Tuomas Rantanen  Amanda Pasanen
9. SDP  Eveliina Heinäluoma  Antti Koskela
10. SDP  Jape Lovén  Jaana Ylitalo
11. Vas.  Mai Kivelä  Mika Välipirtti
12. Vas.  Silvia Modig  Mia Haglund
13. PS  Nuutti Hyttinen  Krista Bister

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kaupunkiympäristön toimialan apu-
laispormestari

 Varapuheenjohtaja Risto Rautava

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii kau-
punkiympäristön toimialan mukaisista tehtävistä lukuun ottamatta lauta-
kunnan jaostoille määrättyjä tehtäviä sekä pelastuslautakunnalle ja lii-
kenneliikelaitoksen johtokunnalle määrättyjä tehtäviä.  

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön 
palveluja. Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelas-
tuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alai-
suudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kau-
punkiympäristön toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudek-
seen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
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Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)
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Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
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vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 594
V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi

HEL 2017-003129 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Risto Rautava  Mariam Rguibi
2. Kok.  Marianna Kupias  Lauri Skön
3. Vihr.  Mikko Särelä  Satu Vartiainen
4. Vihr.  Ada Saarinen  Sameli Sivonen
5. SDP  Sinikka Vepsä  Pekka Tuominen
6. SDP  Jaakko Meretniemi  Ilona Törmikoski
7. Vas.  Sirkku Ingervo  Jouni Konttila
8. RKP  Laura Finne-Elonen  Kenneth Stambej
9. KD  Mauri Venemies  Kristiina Kunnas

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Risto Rautava
 Varapuheenjohtaja Mikko Särelä

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 58 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/14
29.05.2017

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

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto, joka huolehtii kaupungin toimitiloista, tilahankkeista, kadunpi-
dosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta.  

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
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Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
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omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 595
V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Kok.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Kok.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Kok.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Vihr.  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Vihr.  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. Vas.  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. PS  Pertti Villo  Tarja Laxén

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Silvia Modig
 Varapuheenjohtaja Leo Stranius

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on ympäristö- ja lupajaosto, joka huo-
lehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mu-
kaisista lupa- ja ympäristöasioista. Jaosto toimii, ellei toisin ole määrät-
ty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviran-
omaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kun-
nan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinivalmis-
teiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana kunnan valvon-
ta- ja muuna viranomaisena. Lisäksi jaosto toimii kaupungin rakennus-
valvontaviranomaisena ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena. 

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.
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Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;
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2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
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Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 596
V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003131 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitok-
sen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Laura Rissanen  Joona Haavisto
2. Kok.  Tuomo Luoma  Kristiina Anunti
3. Kok.  Perttu Hillman  Katja Ivanitskiy
4. Vihr.  Jessica Karhu  Niklas Kaskeala
5. Vihr.  Leo Stranius  Laura Euro
6. Vihr.  Atte Harjanne  Lilja Tamminen
7. SDP  Kirsi Sutton  Petri Ijäs
8. SDP  Stefan Loman  Heidi From
9. Vas.  Anu Suoranta  Markku Saarinen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Laura Rissanen
 Varapuheenjohtaja Anu Suoranta

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta huolehtii liikenneliikelaitoksen toimia-
lan mukaisista tehtävistä. Liikenneliikelaitos kuuluu kaupunkiympäristön 
toimialaan. 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu liikenneliikelaitos, joka huolehtii 
metroliikenteestä, raitioliikenteestä sekä joukkoliikenteenä järjestetystä 
vesiliikenteestä sekä näihin liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. 
Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudes-
sa. 

Johtokunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
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Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
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omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 71 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/16
29.05.2017

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

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 597
V 7.6.2017, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003130 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pelastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Dennis Pasterstein  Merja Eklund
2. Kok.  Jarmo Kelo  Sari Leino
3. Kok.  Sanna Aivio  Sebastian Franckenhaeuser
4. Vihr.  Anja Malm  Ari Laitinen
5. Vihr.  Hannu Timonen  Sini Manninen
6. SDP  Juha Kuurne  Merja Ruotsalainen
7. Vas.  Outi Alanen  Marko Korhonen
8. PS  Matias Turkkila  Reetta Angelvo-Riipinen
9. PS  Maria Landén  Raimo Mattsson

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matias Turkkila
 Varapuheenjohtaja Dennis Pasterstein

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Pelastuslautakunta vastaa pelastuslaitoksen toimialan mukaisista teh-
tävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Pelastuslaitos kuuluu 
kaupunkiympäristön toimialaan. Pelastuslautakunta, pelastuskomentaja 
sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoi-
men alueen pelastusviranomaisia. 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu pelastuslaitos, joka huolehtii pe-
lastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin 
palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii pelastus-
lautakunnan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 598
V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
 Timo Raittinen

2. Kok.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Kok.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Kok.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Vihr.  Emma Kari  Markku Hannula
6. Vihr.  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Vihr.  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. Vas.  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. Vas.  Petra Malin  Heikki Valmu
12. PS  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. RKP  Martina Harms-Aalto  Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely
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Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että Martina Harms-Aallon varajäseneksi valitaan Joakim Horsma.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
 Timo Raittinen

2. Kok.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Kok.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Kok.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Vihr.  Emma Kari  Markku Hannula
6. Vihr.  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Vihr.  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. Vas.  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. Vas.  Petra Malin  Heikki Valmu
12. PS  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. RKP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaisista tehtävistä. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, 
esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkieli-
sestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomen-
kielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa. Lisäksi kaupun-
ginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapu-
heenjohtajan. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkielinen jaos-
to.

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 80 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/18
29.05.2017

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

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
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Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 599
V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002998 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Mirita Saxberg  Arttu Hautamäki
2. Kok.  Dani Niskanen  Ujuni Ahmed
3. Kok.  Matias Pajula  Laura Vanamo
4. Vihr.  Emma Kari  Seppo Siika-Aho
5. Vihr.  Johanna Nuorteva  Markku Hannula
6. Vihr.  Antti Möller  Kiia Klemola
7. SDP  Johanna Laisaari  Nina Castén
8. Vas.  Vesa Korkkula  Petra Malin
9. Kesk.  Elina Das Bhowmik  Ville-Veikko Rantamaula

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Emma Kari
 Varapuheenjohtaja Johanna Laisaari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto. Jaostos-
sa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajä-
senet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä 
kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 85 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/19
29.05.2017

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

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 600
V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Ted Apter   
2. Kok.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Vihr.  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Vihr.  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. Vas.  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. RKP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. RKP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. RKP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Martina Harms-Aalto 
 Varapuheenjohtaja Ted Apter

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että

 Martina Harms-Aallon varajäseneksi valitaan Benjamin Ellenberg,
 Joakim Horsman varajäseneksi valitaan Runa Ismark ja
 Karin Palménin varajäseneksi valitaan Sebastian Weckman.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Ted Apter   
2. Kok.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Vihr.  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Vihr.  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. Vas.  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. RKP  Martina Harms-Aalto   
8. RKP  Joakim Horsma  Sebastian Weckman
9. RKP  Karin Palmén  Runa Ismark

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Martina Harms-Aalto 
 Varapuheenjohtaja Ted Apter
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Jaostossa 
on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
punginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäse-
net siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieli-
ryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisis-
ta jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
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vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 92 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/20
29.05.2017

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

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 600
F 7.6.2017, Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Ted Apter   
2. Saml.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Gröna  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Gröna  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. VF  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. SFP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. SFP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. SFP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Martina Harms-Aalto
 Vice ordförande Ted Apter

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsstyrelsens föreslog enhälligt på förslag av Marcus Rantala att

 Benjamin Ellenberg väljs till ersättare för Martina Harms-Aalto,
 Runa Ismark väljs till ersättare för Joakim Horsma och
 Sebastian Weckman väljs till ersättare för Karin Palmén.

Föredragande
stadsdirektör
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Jussi Pajunen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Ted Apter   
2. Saml.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Gröna  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Gröna  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. VF  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. SFP  Martina Harms-Aalto   
8. SFP  Joakim Horsma  Sebastian Weckman
9. SFP  Karin Palmén  Runa Ismark

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Martina Harms-Aalto
 Vice ordförande Ted Apter

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.
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Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Fostrans- och utbildningsnämnden har en svensk sektion. Sektionen 
har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfull-
mäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i sektionen så 
att ledamöterna och ersättarna i sektionen företräder den svenska 
språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en 
vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter eller 
ersättare. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (30 § 3 mom.)

I en tvåspråkig kommun ska för undervisningsförvaltningen tillsättas ett 
organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskil-
da sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller 
sektionerna ska väljas bland personer som hör till respektive språk-
grupp.

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
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En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.
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På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto
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§ 601
V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003132 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
 Niilo Toivonen

2. Kok.  Arja Karhuvaara  Joel Harkimo
3. Kok.  Laura Varjokari  Raine Luomanen
4. Kok.  Otto Meri  Jenni Pajunen
5. Kok.  Hemppa Laaksonen  Heidi Ruhala
6. Vihr.  Mari Holopainen  Hannu Oskala
7. Vihr.  Elina Moisio  Päivi Meros
8. Vihr.  Jussi Chydenius  Johanna Sydänmaa
9. SDP  Mikael Jungner  Elisa Gebhard
10. Vas.  Sami Muttilainen  Wallu Valpio
11. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Simon Granroth
12. Kesk.  Terhi Peltokorpi  Eeva Kärkkäinen
13. KD  Mika Ebeling  Hanna-Kaisa Simojoki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Arja Karhuvaara

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen
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Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mukaisista tehtävistä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten hel-
sinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivis-
tymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoi-
maisuutta. Toimiala vastaa kirjasto-aineistosta, museo- ja taidemuseo-
kokoelmista ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Toimiala huolehtii kult-
tuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alai-
suudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikau-
dekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuus-
to valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset
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Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja
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3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
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lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 602
V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jä-
senten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003133 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuurijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jenni Pajunen  Lasse Pipinen
2. Kok.  Elisa Tarkiainen  Jukka Mattila
3. Kok.  Timo Vuori  Sirpa Kivilaakso
4. Vihr.  Hannu Oskala  Marianne Niemelä
5. Vihr.  Pauliina Lehtinen  Aino Toiviainen-Koskinen
6. Vihr.  Satu Silvo  Ville Ylikahri
7. SDP  Elisa Gebhard  Tuomo Valokainen
8. Vas.  Otso Kantokorpi  Katja Niemi
9. Pir.  Petrus Pennanen  Satu Immonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Elisa Gebhard
 Varapuheenjohtaja Jenni Pajunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuurijaosto, joka asettaa 
osaltaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuu-
delle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toi-
mialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huo-
lehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen 
tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.
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Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;
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2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
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Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 603
V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jä-
senten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003135 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok  Joel Harkimo  Kristiina Ilvonen
2. Kok.  Heidi Ruhala  Panu Hämäri
3. Kok.  Pekka Löfman  Jonna Temonen
4. Vihr.  Johanna Sydänmaa  Joonas Lyytinen
5. Vihr.  Joonas Kolehmainen  Nina Miettinen
6. SDP  Leila Vasama  Harri Laiho
7. SDP  Jukka Järvinen  Sanna-Mari Oranen
8. Vas.  Zahra Abdulla  Markus Lehtola
9. PS  Marika Sorja  Jari Laukas

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Joel Harkimo
 Varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on liikuntajaosto, joka asettaa osal-
taan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle 
tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toimiala-
lautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii 
liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avus-
tusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
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hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 604
V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jä-
senten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Kok.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Kok.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Vihr.  Mari Holopainen   
5. Vihr.  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. Vas.  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. PS  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Mari Holopainen
 Varapuheenjohtaja Niilo Toivonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on nuorisojaosto, joka asettaa 
osaltaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
delle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toi-
mialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huo-
lehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen 
avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikut-
tamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 605
V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003137 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 

apulaispormestari
 Meri Haahtela

2. Kok.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Kok.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Kok.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Vihr.  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Vihr.  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Tapio Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. Vas.  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. PS  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. RKP  Cecilia Ehrnrooth  Johan Lund
12. FP  Katju Aro  Heidi Arola
13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari

 Varapuheenjohtaja Karita Toijonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti, että 
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 Marcus Rantalan ehdotuksesta Cecilia Ehrnroothin varajäseneksi 
valitaan Johan Lund ja 

 Pilvi Torstin ehdotuksesta Jorma Bergholmin sijasta jäseneksi vali-
taan Tapio Bergholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 

apulaispormestari
 Meri Haahtela

2. Kok.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Kok.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Kok.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Vihr.  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Vihr.  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Jorma Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. Vas.  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. PS  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. RKP  Cecilia Ehrnrooth   
12. FP  Katju Aro  Heidi Arola
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13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari

 Varapuheenjohtaja Karita Toijonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii sosi-
aali- ja terveystoimialan mukaisista tehtävistä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala luo sosiaali- ja terveyspalvelujen 
keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja paran-
tamiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäi-
see ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haitta-
vaikutuksia. Toimiala huolehtii myös terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääke-
huollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta 
lääkehuollosta. Sosiaali- ja terveystoimiala toimii sosiaali- ja terveyslau-
takunnan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on sosi-
aali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on hen-
kilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hä-
nen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Kaupunginval-
tuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Li-
säksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä 
sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)
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Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
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Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 606
V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Pia Hytönen  Markus Kalliola
2. Kok.  Mikko Savenius  Emilia Knaapi
3. Vihr.  Kati Juva  Leena Riittinen
4. Vihr.  Jari J. Marjanen  Sonja Alanko
5. SDP  Jouko Malinen  Katariina Styrman
6. Vas.  Mira-Veera Auer  Antti Vainionpää
7. Vas.  Tuula Sundman  Seppo Paakkinen
8. PS  Aleksi Niskanen  Anne-Mari Säteri
9. KD  Tuulikki Vuorinen  Elie El-Khouri

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kati Juva
 Varapuheenjohtaja Pia Hytönen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jaosto, joka huolehtii eräistä sosi-
aali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisa-
sioista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
sista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)
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Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 129 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/26
29.05.2017

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

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 607
V 7.6.2017, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Kok.  Tiina Hieta  Maunu Idänpään-Heikkilä
3. Kok.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Kok.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
5. Vihr.  Atte Harjanne  Riikka Suominen
6. Vihr.  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. PS  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. RKP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. Kesk.  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä Tiina Hietan varajäseneksi valitaan Maunu Idänpään-Heikkilä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Kok.  Tiina Hieta  Ari Kähärä
3. Kok.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Kok.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
5. Vihr.  Atte Harjanne  Riikka Suominen
6. Vihr.  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. PS  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. RKP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. Kesk.  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan poliisilaitok-
sen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. 
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto va-
litsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelu-
kuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
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Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia pu-
heenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, 
mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Muut säännökset
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Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 608
V 7.6.2017, Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin 
myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4)

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelissa nro 20803 sijaitsevan noin 7 018 m²:n 
suuruisen asemakaavan muutoksen nro 12351 mukaisen suunnitellun 
tontin nro 4, joka muodostuu rekisteritontista 91-20-803-4 ja liikennea-
lueesta 91-20-9906-101, seuraavin ehdoin: 

1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen 2 
(kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaami-
seen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittämät-
tä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tämän 
kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ehto-
ja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.
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Käsittely

Hylkäysehdotus:
Henrik Nyholm:

Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen ja säilyttää tontin kaupungin 
omistuksessa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
4 Asemakaava 12351

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaari Invest Ab Kunnallisvalitus, valtuusto
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle esitetään Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressi-
keskuksen vuokra-alueen myyntiä alueen vuokralaiselle Jätkäsaari In-
vest Ab:lle. Alueelle toteutettu tornihotelli ja kongressikeskus on avattu 
käyttöön lokakuussa 2016. 

Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m². Hintaan lisätään 2 %:n vuo-
tuinen korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta 
lukien. 

Kauppahinnasta vähennetään maanvuokrasopimuksen mukainen hait-
ta-ainekorvaus siltä osin, kuin se on vielä vuokranalennuksena korvaa-
matta vuokralaiselle.

Esittelijän perustelut

Tietoja kohteesta

Ab Invest As on toteuttanut vuokra-alueelle 425 huonetta sisältävän 16-
kerroksisen hotellin ja vanhaan L2-makasiinirakennukseen kongressi-
keskuksen sekä ravintolatiloja. Rakennusten suuruus on yhteensä 
21 437 k-m². Hotelli ja kongressikeskus avattiin käyttöön lokakuussa 
2016. 

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus on tehty ajalle 1.3.2015 - 
31.12.2065. 

Tontin vuosivuokra on 516 949,99 euroa, josta perittään 17.10.2021 
asti 50 % ja tätä seuraavana kolmena vuotena 80 %. Vuokrakaudelta 
1.4.2017 – 31.3.2018 perittävä vuokra on 158 475 euroa, kun edellä 
mainitulla tavalla alennetusta vuokrasta hyvitetään vielä makasiinira-
kennuksen puhdistamisesta aiheutuvia kuluja vuokrasopimuksen mu-
kaisesti 100 000 euroa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12246, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 4.6.2014 ja saanut lainvoiman 18.7.2014. 
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Vuokra-alue koostuu tontista 20803/4 ja katualueesta 91-20-9906-101. 

Makasiinirakennus L2 on suojeltu kaavassa sr-1 -merkinnällä. Sen mu-
kaan rakennus on rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja histo-
riallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sel-
laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellis-
ta, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Olemassa olevat porrashuoneet tulee säilyttää mah-
dollisimman alkuperäisinä.

Sittemmin Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2.2017 asemakaavamuu-
toksen nro 12351. Sillä laajennettiin Tyynenmerenkatua tontin 20803/4 
suuntaan, mikä kavensi tontin aluetta, mutta vastaavasti tontti kasvoi 
etelään huoltoalueen järjestämiseksi. Tontin pinta-ala kasvoi 6 482 
m²:stä 7 018 m²:iin.

Tontin 20803/4 rakennusoikeus on 21 800 k-m², josta 1 360 k-m² on 
varattava ensimmäisessä kerroksessa sijaitseviksi ravintola-, liike-, 
myymälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

Asemakaava nro 12246 on liitteenä 3 ja asemakaavan muutosehdotus 
nro 12351 on liitteenä 4.

Myyntihinta

Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m². Hintaan lisätään 2 %:n vuo-
tuinen korko 1.3.2015 lukien. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti 26.11.2014 (370 §) arviolausunnon perus-
teella tontille vuokrausperusteet, jotka perustuvat pääoma-arvoon 476 
euroa/k-m², ja vuokralaisen kanssa solmitun pitkäaikaisen maanvuok-
rasopimuksen vuokra perustuu vastaavaan pääoma-arvoon. Pääoma-
arvon voidaan edelleen katsoa vastaavan hotellitontin kohtuullista käy-
pää pääoma-arvoa.

Tiedossa ei ole, että tontin käyttötarkoitus olisi muuttumassa tulevai-
suudessa toimistosta asumiseen. Kauppakirjaluonnokseen on kuitenkin 
otettu varmuuden vuoksi ehto, että Helsingin kaupungilla on oikeus 
myyjänä saada ostajalta lisäkauppahintaa, mikäli tontin markkina-arvo 
kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vastaavan viranomaispää-
töksen johdosta nousee siitä, mitä tontin kauppahinnasta on kauppakir-
jassa sovittu. Lisäkauppahinta on kauppakirjan mukaisen kauppahin-
nan ja uuden markkina-arvon erotuksen määrä. Uusi markkina-arvo 
määritetään lisäkauppahinnan maksuhetken mukaan. Ehto on voimas-
sa 31.12.2026 saakka.

Haitta-ainekorvaus
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Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 (370 §), että kaupunki hyvittää 
vuokralaiselle makasiinirakennuksessa L2 tehtävän haitta-ainekorjauk-
sen kustannuksia 400 000 euroon (alv. 0 %) saakka. Päätöksen mu-
kaan hyvityksen tulee perustua vuokralaisen toimittamaan luotettavaan 
selvitykseen ja tarkemmasta menettelystä sovitaan pitkäaikaisessa 
maanvuokrasopimuksessa. Vuokralaisen toimittaman selvityksen mu-
kaan haitta-aineiden poistaminen maksoi 241 391,74 euroa.

Maanvuokrasopimuksessa on sovittu edellä mainittujen kustannusten 
hyvittämisestä seuraavilla vuokranalennuksilla: 

-       ajalla 1.4.2016 - 31.3.2017 alennus on 100 000 euroa

-       ajalla 1.4.2017 - 31.3.2018 alennus on 100 000 euroa

-       ajalla 1.4.2018 - 31.3.2019 alennus on 41 391,74 euroa.

Koska tontin kauppa on tarkoitus tehdä kevään 2017 aikana, kauppa-
hinnasta vähennetään hyvittämättä jäänyt määrä siltä osin, kuin se on 
hyvittämättä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen perusteella kauppa-
kirjan allekirjoitushetkellä.  

Perustelut

Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna myös ot-
taen huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn 
kauppahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteis-
töverotulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran ny-
kyarvo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n 
diskonttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on 
tätä korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi 
edellä mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuo-
dessa. Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo 
(2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. eu-
roa. Tällöin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 
milj. euroa (kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvol-
la). 

Tontin myynti on perusteltua kiinteistövirastolle vuodelle 2017 asetettu-
jen myyntitulojen saavuttamiseksi. Myyntiä voidaan pitää perusteltuna 
myös, kun otetaan huomioon kaupunginhallituksen kesäkuussa 2014 
tekemä periaatepäätös maanmyynnin edistämiseksi, jonka mukaan toi-
mitilatontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. 

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
4 Asemakaava 12351

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaari Invest Ab Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 269

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle (Y-tunnus 2622830-2) 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelissa nro 
20803 sijaitseva noin 7 018 m²:n suuruinen asemakaavan muutoksen 
nro 12351 mukainen suunniteltu tontti nro 4, joka muodostuu rekisteri-
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tontista 91-20-803-4 ja liikennealueesta 91-20-9906-101, seuraavin eh-
doin: 

1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen nro 
2 (kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaa-
miseen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittä-
mättä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tä-
män kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä nro 1 olevan kauppakirjaluonnoksen 
ehtoja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Käsittely

18.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esityksen perustelujen kohtaan Tietoja kohteesta lisätään uusi seuraa-
van sisältöinen kolmas kappale:

Tontin vuosivuokra on 516 949,99 euroa, josta perittään 17.10.2021 
asti 50 % ja tätä seuraavana kolmena vuotena 80 %. Vuokrakaudelta 
1.4.2017 – 31.3.2018 perittävä vuokra on 158 475 euroa, kun edellä 
mainitulla tavalla alennetusta vuokrasta hyvitetään vielä makasiinira-
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kennuksen puhdistamisesta aiheutuvia kuluja vuokrasopimuksen mu-
kaisesti 100 000 euroa.

Esityksen perustelujen kohtaan Perustelut lisätään uusi seuraavan si-
sältöinen toinen kappale:

Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna ottaen 
huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn kaup-
pahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteistöve-
rotulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran nykyar-
vo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n dis-
konttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on tätä 
korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi edellä 
mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuodessa. 
Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo (2 %:n 
inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. euroa. Täl-
löin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 milj. euroa 
(kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvolla). Myyntiä 
voidaan pitää perusteltuna ottaen myös huomioon kaupunginhallituk-
sen kesäkuussa 2014 tekemä periaatepäätös maanmyynnin edistämi-
seksi, jonka mukaan toimitilatontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. 

Hylkäysehdotus:
Sirkku Ingervo: Hylkäysehdotus: Esitysehdotus hylätään. Kaupungin 
kokonaisedun mukaista ei ole myydä erinomaisella paikalla olevaa Jät-
käsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tonttia.

Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mie-
lipiteen: Erinomaisilla paikoilla olevien tonttien myynti ei ole kaupungin 
edun mukaista. Siksi Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen 
suunnitellun tontin myynti ei ole järkevää. Tontin voi myydä vain kerran. 
Tuskin Jätkäsaari Invest Ab tappiokseen tonttia ostaa.

04.05.2017 Pöydälle

20.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi
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§ 609
V 7.6.2017, Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttami-
nen (nro 12380)

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Mal-
min lentokenttä) osaa korttelia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 
39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 
39284 sekä katu- ja lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suur-
metsä, Puistola) katualuetta koskevan asemakaavan sekä 38. kaupun-
ginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-
, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninky-
lä, Tapanila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatie-
alueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiea-
lueita sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 
26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun piirustuksen numero 12380 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 
38339 ja 39280 - 39284.

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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tapanilan aseman lähiympäristöön on suunniteltu asunnot noin 1 250 
asukkaalle. Uusi asuinalue muodostuu varsin kaupunkimaisista 4 - 8 -
kerroksisista asuinkortteleista. Päivittäistavarakaupalle on suunniteltu 
tontti aseman sisäänkäynnin tuntumaan. Suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota hyvän jalankulku- ja pyöräily-ympäristön muodostu-
miseen sekä hulevesien hallintaan kaupunkikuvaa edistävällä tavalla.

Asuintonteilla on uutta kerrosalaa 52 000 k-m², josta väh. 600 k-m² tu-
lee rakentaa liiketiloiksi. Liikerakennusten korttelialueella on liiketilaa 1 
200 k-m². Tehokkuusluku vaihtelee e = 0,98 ja e = 2,01 välillä, mutta 
pääosalla tonteista se on noin e = 1,8.

Kaavan toteuttaminen tehostaa maankäyttöä asemanseudulla huomat-
tavasti. Aseman läheisyyteen rakentaminen on kaupungille edullista te-
hokkaan joukkoliikenteen hyödyntämistä. Alue tukeutuu lähialueelle jo 
rakennettuun palveluverkostoon ja infrastruktuuriin. Kaksi pysäköintilai-
tosta ja kauppa on sijoitettu melulle, tärinälle, runkomelulle ja ilman 
epäpuhtauksista alttiina oleville alueille.

Esittelijän perustelut

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

Alueella on voimassa asemakaavat numero 5343 vuodelta 1964, nu-
mero 7406 vuodelta 1976, numero 7779 vuodelta 1978, numero 9855 
vuodelta 2000 ja numero 9974 vuodelta 1995. Suunnittelualueen Suur-
metsäntiehen rajoittuva pohjoisosa on kaavoittamaton ja koilliskulma 
on myös osin rautatiealuetta ja suojaviheraluetta. Osa päärataa sivua-
vasta alueesta on myös merkitty puistoksi. Jäkälätien ja ratavarauksen 
välinen osuus on suojaviheraluetta. Viheralueille on rakennettu reittejä 
ja avo-ojia, muuten ne ovat rakentamattomia.

Kaavaratkaisusta aiheutuu kaupungille investointikustannuksia yhteen-
sä noin 15 miljoonaa euroa (Alv 0 %, 01/2016), joka jakautuu seuraa-
vasti:

Esirakentaminen ja johtosiirrot 5 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 6 milj. euroa
Sillat 1 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet 1 milj. euroa
Longinoja ja hulevesialtaat 2 milj. euroa
YHTEENSÄ 15 milj. euroa

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden toteutuskustannuksia syntyy 
noin 280 e/k-m2. Tonttituloja kaupungille kertyy kaavoitettavan raken-
nusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta. Yhteensä tonttitulojen suu-
ruudeksi on arvioitu noin 25 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa maan 
pääosin. Osa rata-aluetta sivuavasta maasta on valtion omistuksessa. 
Pysäköintitontti 38332/2 on vuokrattu Helsingin Asumisoikeus Oy:lle.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtä-
villä 20.5. - 20.6.2016. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus ja nähtä-
villäoloajan ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.

Muistutus ja kirjeet

Muistutus kohdistui Suurmetsäntien pohjoispuolen liikennemeluun. Kir-
jeissä esitettiin itään suuntautuvan raideyhteyden säilyttämistä sekä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 147 (333)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
29.05.2017

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

Longinojan vedenlaadun ja taimenkannan elinolosuhteiden varmista-
mista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, asuntotuotantotoimis-
ton (ATT), liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), kiinteistölautakunnan, lii-
kuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, pelastuslauta-
kunnan, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston, varhais-
kasvatusviraston, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan 
lausunnot.

Liikenneviraston kannanotot kohdistuivat sen hallinnoimaan alueeseen 
Tapanilan aseman pohjoispuolella, jossa liikennevirasto haluaa säilyt-
tää mahdollisuuden lisäraiteiden sijoittamiselle.

Rakennusvalvontaviraston kannanotot asemakaavaehdotukseen koh-
distuivat mm. pysäköintiin ja rakennussuunnittelun ohjaukseen.

Yleisten töiden lautakunta huomautti baanayhteyden sijoittamisesta 
Longinojan varteen ja melusuojauksen tarpeesta.

Pelastuslautakunta esitti, että sisäpihoille sijoitettavat pelastustiet tulisi 
suunnitella siten, että reitti on läpiajettava tai sisäpihalla on pelastusajo-
neuvon kääntömahdollisuus.

Ympäristölautakunta katsoi, että kaavamääräyksiä tulee täydentää siltä 
osin, että voimakkaan melun vuoksi asuntojen ei tule avautua ainoas-
taan pääradan tai kadun suuntaan.

Asuntotuotantotoimiston kannanotot asemakaavaehdotukseen kohdis-
tuivat mm. rakennusaloihin, liiketilojen ja yhteistilojen rakentamiseen 
sekä pelastustoimen ja pysäköinnin järjestelyihin.

Kiinteistölautakunta totesi, että kaavan toteuttaminen edellyttää aluejär-
jestelyitä kaupungin ja Suomen valtion välillä ja että nykyisen kaavan 
mukaisen tontin 38332/2 vuokra-alue on muutettava.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Seuraavat tahot ilmoitti-
vat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, varhaiskasvatusvirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto ja lii-
kennelaitos-liikelaitos.

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

Muistutuksessa, 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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, muutettu 28.3.2017

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
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.03.2017 § 154

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4004_1, karttaruutu 683501, 683502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12380 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) osaa kortte-
lia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 39. kaupunginosan (Ta-
paninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 39284 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) 
katualuetta. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Mal-
mi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-, puisto-, 
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suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Ta-
panila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiea-
lueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiea-
lueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 38339 
ja 39280–39284).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. 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.

26.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu ja hulevedet, puhelin: 310 
37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/melu ja tärinä, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/geotekniikka, 
puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kunnallistekniikka, pu-
helin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhe-
lin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 352

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Fallkullan 
Kiilaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12380 seu-
raavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaavamuutoksen kohteena 
olevan alueen lähes kokonaan. Suomen valtio omistaa muutosaluee-
seen kuuluvan maapohjan junaradan sekä sen välittömään läheisyy-
teen ulottuvan alueen osalta. 

Muutosehdotus mahdollistaa alueen asuntotonteille uutta kerrosalaa 
53 200 k-m², josta vähintään 600 k-m² tulee rakentaa liiketiloiksi. Liike-
rakennusten korttelialueella on 1 200 k-m² liiketilaa. Nykyisin voimassa 
olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuisi puistoaluees-
ta pääosin asuinkäyttöön. 

Asemakaavan muutosalueeseen ei kohdistu varauksia. 

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyitä kaupungin ja Suomen 
valtion välillä. Lisäksi nykyisen kaavan mukaisen tontin 38332/2 vuok-
ra-alue on muutettava.

Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen johdosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.8.2016

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Fallkullan kiilan alueella ratavarauksesta luopuminen on mahdollistanut 
uusien asuinkortteleiden kaavoittamisen pääradan ja Suurmetsäntien 
rajaamalle kolmiomaiselle peltoaukealle nykyisen kaupunkirakenteen 
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jatkoksi. Tämän hetken alustavan tiedon mukaan valtaosa uusista ton-
teista olisi tulossa ATT:n rakennutettavaksi: korttelit 39281 – 39284 ko-
konaisuudessaan sekä korttelin 39280 tontit 1 - 3 ja korttelin 39312 
tontti 4. Lausunto koskee ainoastaan näitä osia kaava-alueesta.

AK-tonteille on tarkoitus toteuttaa kohtuuhintaista asumista eri hallinta-
muotoihin: vuokra-, asumisoikeus- ja puolihitas-asuntoja. Pysäköinti on 
pääosin keskitetty LPA-tonteille kolmikerroksisiin pysäköintilaitoksiin.  
Kaava-alue on savimaata, joten rakennuksiin on tehtävä paaluperustus 
ja piha-alueille stabilointi. Rakennuskustannusten kannalta on edullista, 
että pehmeälle maaperälle on kaavoitettu suhteellisen tehokkaita kort-
teleita, joissa asuinrakennusten kerrosluku valtaosin on viisi tai enem-
män.

Kaareva ja säteittäinen katuverkko tuottaa vaihtelevan muotoisia asuin-
kortteleita, joissa rakennusalat kiertävät tontin laitoja. Myös rakennusa-
lojen syvyysmitta vaihtelee voimakkaasti. Olisi asuntosuunnittelun kan-
nalta toivottavaa, että rakennusala kapeimmillaankin mahdollistaisi nor-
maalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan lamellirunkoratkaisun. Mitoi-
tuksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan noin 12,5 m syvä lämmin 
runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhykkeen mitta. Rakennusaloja 
olisi hyvä tarkistaa ainakin kapeimmissa kohdissa (korttelin 29281 
Smoltinkaaren puoleiset sisänurkat ja korttelin 39280 sisänurkka Jäkä-
lätien ja Smoltinkaaren risteyksessä, etenkin näkemäalueen korkeudel-
la) sekä lisäksi kaavamääräystä, joka sallisi pihan puolella parvekkei-
den rakentamisen kokonaisuudessaan rakennusalan ulkopuolelle. On 
hyvä, että katuun kiinni rakentamista edellytetään ainoastaan Smoltin-
kaaren ja Jokipoikasenkaaren ulkokaarella.

Tiiviissä kaupunkirakenteessa, joka lännessä rajautuu rataan ja pohjoi-
sessa vilkasliikenteiseen väylään, on turvattava edellytykset suunnata 
asunnot kussakin sijainnissa parhaisiin mahdollisiin näkymiin ja ilman-
suuntiin. Esim. korttelissa 39282 pohjoislaidan asunnot parvekkeineen 
todennäköisesti halutaan avata korttelipihalle, Smoltinkulun varrella 
taas kadulle. Asunnot tulee voida pelastaa sekä korttelipihoilta että kai-
kilta katualueilta, myös jalankululle ja pyöräilylle varatulta kaaren osalta 
sekä Smoltinkululta. Pelastaminen rajoitukset vaikeuttavat nyt erityises-
ti Joutsenpuiston varren rakennusten suunnittelua: parhaalle paikalle 
puiston laitaan ja hyvään ilmansuuntaan tulisi voida suunnitella asunto-
jen parvekevyöhyke ja pelastuspaikat sijoittaa puistoon. Vaihtoehtoise-
na ratkaisuna on esimerkiksi järjestää parvekkeiden yhteyteen ylimää-
räiset poistumisportaat, mutta ratkaisu on kallis, vähentää asumisviihty-
vyyttä sekä hukkaa parasta ja näkyvintä julkisivupintaa. Mahdollisuudet 
sijoittaa pelastusreitti myös puistoon tulisikin vielä selvittää.
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Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi epäsuorastikaan 
rakennuksen tilaohjelmaa. Asumista palvelevien yhteisten tilojen taas 
mitoitusta linjaavat virastojen yhteistyönä laadittu ohje ”Yhteistilojen ra-
kennuttaminen asuinrakennushankkeissa” (2015) sekä kohteen erityis-
tarpeet.

Kaavaehdotuksen edellyttämät asuinkortteleihin sijoittuvat liiketilat ovat 
kooltaan kohtuullisia. Ehdotamme, että kaavamääräys sallisi ko. kerro-
salan toteuttamisen vaihtoehtoisesti joko liiketilana tai asuntoon liittyvä-
nä työtilana. Tällä tavoin tilojen käyttöä voidaan toteuttaa monipuoli-
semmin.

Pysäköintilaitosten vaiheittainen rakentaminen ei liene tarpeen, jos ne 
tulevaisuudessa palvelevat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ainoas-
taan ATT:lle mahdollisesti varattavia tontteja. Vaiheittain rakentaminen 
rajoittaa suunnitteluratkaisuja, nostaa kustannuksia ja aiheuttaa toteu-
tuessaan väistöpaikkojen tarvetta aiempien vaiheiden paikkoja käyttä-
ville. ATT:n tavoitteena on alueen rakentuminen kohtuullisen tiiviissä ai-
kataulussa ja pysäköintilaitosten toteuttaminen kerralla valmiiksi. Tätä 
tukee myös pysäköintilaitoksiin määritelty viherkattovaatimus. Pysä-
köintilaitosten ylimmissä kerroksissa voisi riittää autopaikkojen (ei ajo-
väylien) kattaminen. Kasvualustan paksuuden tarkka määrittely kuuluu 
rakennussuunnitteluvaiheeseen, etenkin kun Suomen ilmastossa toimi-
vat viherkattoratkaisut eivät vielä ole vakiintuneet.

Tontin 39312/4 pysäköintipaikat on asemakaavassa osoitettu pihakan-
nen alle. Mikäli tontille tulee vuokra-asuntoja, autopaikkatarve on 80% 
kaavan muutoin edellyttämistä paikoista. Kalliin kansirakenteen vaih-
toehtona olisi hyvä olla myös näiden paikkojen sijoitusmahdollisuus 
LPA-tontin 39280/2 pysäköintilaitokseen. KL-tontin tarvitsema autopaik-
kamäärä ja asiaan liittyvät rahoitus- ym. yhteisjärjestelyt aikatauluineen 
ovat tärkeitä lähtötietoja pysäköintilaitoksen tarkempaan suunnitteluun. 
Kaavaan olisi hyvä lisätä mahdollisuus hyödyntää uudessa ”Asunto-
tonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeessa” mainittu nimeämät-
tömän vuorottaispysäköinnin pysäköintipaikkojen vähennys.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 231

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
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Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee pääradan ja Suurmetsäntien 
meluvaikutuspiirissä. Osa asuinkäyttöön osoitetuista rakennuksista si-
joittuu liikenneväylien välittömään läheisyyteen ja voimakkaalle melua-
lueelle. Asemakaavassa on annettu tonteille määräykset meluhaittojen 
hallinnasta, jossa melutorjuntaa toteutetaan muun muassa ääneneris-
tävyysvaatimuksilla ja parvekkeiden lasitusmääräyksillä. Myös lentome-
lu on otettu kaavassa huomioon. Pääradan ja Suurmetsäntien puolella 
asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat paikoin 70 dB. Voimak-
kaan melun vuoksi asuntojen ei tule avautua ainoastaan pääradan tai 
kadun suuntaan. Tältä osin kaavamääräyksiä tulee täydentää.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 79

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavasta ja ase-
makaavan muutoksesta nro 12380 (Fallkullan kiila):

Asuinrakennusten sisäpihoille sijoitettavat pelastustiet tulisi suunnitella 
siten, että reitti on läpiajettava tai sisäpihalla on pelastusajoneuvon 
kääntömahdollisuus.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 07.06.2016 § 274

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:
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Asemakaavan muutoksen yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut hule-
vesien hallinta ja Longinojan ekologisen tilan säilyminen. Tämä on hyvä 
lähtökohta asemakaavalle.

Kaavaselostuksessa annetut suositukset Longinojan siirron yhteydessä 
tehtävästä rakennetummasta uomasta ja tonttien vesien johtamisesta 
Smoltinkulun ja Joutsenpuiston hulevesiaiheisiin tulee selvittää huolelli-
sesti jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös uoman muokkauksen vaiku-
tukset Longinojan vedenlaatuun ja taimenkantaan tulee selvittää yhteis-
työssä ennen toteutussuunnittelun käynnistymistä.

Alueen baanayhteyden toiseksi vaihtoehdoksi on esitetty Longinojan 
varren ulkoilureittiä. Suunnitelmaselostuksen liikennesuunnitelmassa 
baanayhteys on esitetty myös Longinojan varteen. Longinojan lähiym-
päristön kehittäminen ekologisena käytävänä edellyttää, että ojan ym-
päristöön jää riittävä vihervyöhyke. Tämän vuoksi rakennettua jalanku-
lun ja pyöräilyn reittiä ei voi tuoda ojan lähelle. Baanayhteydelle sopi-
vampi linjaus tulee löytyvä tällä kohtaa katuverkostosta. Näin paikoin 
kapea Ojanvarsipuisto virkistysreitteineen säilyy Longinojan suojavyö-
hykkeenä.

Kaavaselostuksessa on kuvattu alueen esteettömyystasoksi "normaali-
taso". Joukkoliikenneasemien ympäristöt ovat esteettömyyden erikois-
tason aluetta, ja tällä kaava-alueella myös Sammaltori. Muuten alue on 
esteettömyyden perustason ympäristöä.

Kaavamääräyksissä ei ole määräyksiä rakentamisen toteutusjärjestyk-
sestä. Koska joidenkin rakennuksien melunsuojaus perustuu lähempä-
nä rataa tai Suursuontietä sijaitseviin kortteleihin rakennuksineen, tulee 
määräyksissä ottaa kantaa toteutusjärjestykseen ja mahdollisiin väliai-
kaisiin melunsuojaustoimenpiteisiin. On mahdollista, että osa korttelia-
lueista rakentuu myöhemmin. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
asemakaavan muutosalueen koilliskulman lähivirkistysalueen meluntor-
junta täytyy huomioida jatkosuunnittelun yhteydessä.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastossa ar-
vioitiin Fallkullan kiilan rakentamiskustannuksiksi katujen, liikennealuei-
den ja siltojen osalta 6 miljoonaa, Longinojan siirron ja hulevesijärjeste-
lyjen osalta 2 miljoonaa ja viheralueiden osalta 1 miljoonaa euroa.

Käsittely

07.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään kappaleen 6 viimeiseksi virkkeeksi:
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 "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että asemakaavan muutosalu-
een koilliskulman lähivirkistysalueen meluntorjunta täytyy huomioida 
jatkosuunnittelun yhteydessä."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 62

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Tapanilassa sijaitsevan nk. Fall-
kullan kiilan alueen nimistöstä. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle 
seuraavia uusia nimiä:

Jokipoikasenkaari–Stirrbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); jokipoikanen = lohen ja taimenen joessa 
elävä poikanen;

Jokipoikasentie–Stirrvägen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Jokipoikasenkaaren mu-
kaan;

Joutsenpuisto–Svanparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (linnut); liitynnäinen, Joutsentien mukaan;

Sammaltori–Mosstorget (aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (luonnonkasvit); liitynnäinen, Sammalpolun mu-
kaan;

Smoltinkaari–Smoltbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); smoltti = lohen tai taimenen joesta me-
reen vaeltava poikanen;

Smoltinkuja–Smoltgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan;

ja
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Smoltinkulku–Smoltgången (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan.

Purokunnostukset ovat vahvistaneet meritaimenkantaa Longinojassa 
viime vuosina.

Nimistötoimikunta esittää lisäksi, että Longinojan (Stickelbackabäcken) 
nimi lisätään uoman nimeksi tekeillä olevan asemakaavaan. Nimistötoi-
mikunta on käsitellyt Longinojan nimiasiaa aiemmin mm. 5.4.2006 ja 
12.12.2012.

18.11.2015 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.5.2015

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ta-
panilan Fallkullan kiilan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta 22.5.2015 mennessä.

Kaavamuutosalue sijaitsee Tapanilan aseman itä- ja pohjoispuolella, 
Malmin, Tapaninkylän ja Suurmetsän kaupunginosien risteyskohdassa. 
Aluetta rajaavat pohjoisessa Suurmetsäntie, idässä Joutsentie ja Jäkä-
lätie, etelässä Jäkäläpolku ja lännessä päärata. Alueelle on suunnitteil-
la kerrostalovaltaista asumista sekä mahdollisesti päivittäistavarakaup-
pa aseman sisäänkäynnin läheisyyteen.

Longinoja on yksi tärkeimmistä koillisen alueen ekologisista käytävistä, 
jonka kunnostamiseen on panostettu viime vuosina. Suunnittelussa tu-
lee tarkastella alueen rakentamisen vaikutuksia vesistöön ja ekologis-
ten yhteyksien säilymiseen myös suunnittelualueen ulkopuolella. Kaa-
vamuutosalueen avo-ojia tulee pyrkiä säilyttämään ja varaamaan niille 
riittävästi tilaa.

Suunnittelussa tulee tarkastella suunnittelualueen ja mahdollisen Mal-
min lentokentän rakentamisen yhteisvaikutuksia Longinojan vesistöön, 
luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin. 
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Alueella tulee kiinnittää huomiota hulevesien hallintaan Helsingin kau-
pungin hulevesistrategian periaatteiden mukaisesti ja laatia hulevesien-
hallintasuunnitelma. 

Tapanilan aseman liityntäpysäköintitarve ja HSY:n aluekeräyspisteen 
sijoittuminen on tarkasteltava suunnittelun yhteydessä.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan laadinnassa ovat alue-
suunnittelijat Anni Tirri ja Petri Arponen.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 610
Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkee-
seen liittyen vuonna 2017

HEL 2017-005192 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 1 159 004 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon ja

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 1 159 
004 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon rahoitushakemus
2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon menoarvio 2017
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talo -kustannukset 1.1.2016-

31.1.2017
4 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
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sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Tanssin talon uu-
disrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. Myös Kaapelitalossa si-
sällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön. Uudisraken-
nushankkeen kokonaiskustannuksiksi työryhmä arvioi 27 miljoonaa eu-
roa suunnittelukustannukset mukaan lukien.

Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, Jane ja Aatos Erkon säätiö se-
kä Kaapelitalo ja Tanssin talo ry neuvottelivat työryhmän loppuraportin 
antamisen jälkeen hankkeen toteuttamisesta sekä siihen liittyen solmit-
tavasta puitesopimuksesta. 

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen. Sopimuksen muut 
osapuolet ovat Kaapelitalo, Tanssin talo ry sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiö. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriön 
3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta Tanssin talon uudis-
rakennuksen rahoittamiseen.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan eu-
ron suuruisen avustuksen. Puitesopimuksen mukaan kaupunki ja valtio 
vastaavat uudisrakentamisen toteuttamisen kustannuksista yhtä suurin 
osuuksin säätiön myöntämän avustuksen ylimenevältä osalta. Tanssin 
talo -työryhmän kustannusarvion perusteella kaupungin rahoitusvastuu 
hankkeesta on kuusi miljoonaa euroa. 

Valtio osallistuu ilmoituksensa mukaan uudisrakennuksen rakentami-
seen yhteensä enintään kuuden miljoonan euron valtionavustuksella, 
joka maksetaan jälkirahoitteisena vuosittain vähintään yhden miljoonan 
euron suuruisina maksuerinä aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. En-
simmäinen erä myönnetään rakennushankkeen käynnistyessä. Valtio-
navustus on enintään samansuuruinen kuin Helsingin kaupungin hank-
keelle myöntämä avustus. 

Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu ra-
kentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että 
julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä 
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä. 
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Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa 
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden vaiheittain Kaapelitalon si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaapelitalo toteuttaa hank-
keen tällä sijoitetulla pääomalla sekä valtion ilmoituksen mukaisella jäl-
kirahoituksella. 

Lisäksi Kaapelitalo rahoittaa hanketta 7,8 miljoonalla eurolla, joka koh-
distuu Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitushakemus

Kaapelitalon Tanssin talo -hankkeeseen liittyvä 28.4.2017 päivätty ra-
hoitushakemus on liitteenä. 

Hakemuksen mukaan Kaapelitalo on maksanut Tanssin talon hanke-
suunnitteluvaiheen kustannukset (261 004 euroa) omasta kassastaan. 
Keväällä 2017 käynnistyvän suunnitteluvaiheen kustannuksiksi on ar-
vioitu 898 000 euroa. Kaapelitalo ei pysty kattamaan suunnittelukustan-
nuksia enää omatoimisesti, minkä vuoksi on tärkeää, että hankkeen 
muut rahoittajat osallistuvat tästä eteenpäin rahoitukseen.

Vuoden 2017 rahoitustarpeen täyttämiseksi ja Kaapelitalon kassavirran 
turvaamiseksi Tanssin talo -hankkeelle yhtiö esittää, että kaupunki si-
joittaa 1 159 004 euron rahoitusosuuden Kaapelitalon sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon kevään 2017 aikana, ja että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö maksaa puolet uudisrakennukseen kohdistuvasta osasta, 
eli 449 000 euroa, liitteenä olevan päätöksen mukaisesti kaupungille 
vuoden 2017 aikana. 

Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Erkon säätiölle 
tehtävästä raportoinnista. 

Valtion osallistuminen hankkeen rahoitukseen alkaa suunnitellun aika-
taulun mukaan vuonna 2018.

Valtiontuki

Kaupungin pääomasijoitusta Kaapelitaloon on tarkasteltava valtiontu-
kea koskevien säännösten nojalla. 

Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan ta-
loudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä, 
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koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisil-
le.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 55 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuurinperinnön edis-
tämiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Tuen mää-
rä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton 
erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien lii-
kevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea saa myöntää 
enintään 100 miljoonaa euroa hanketta kohden. Kaapelitalolle pääoma-
sijoituksena annettavan tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 100 mil-
joonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen myöntämä 
tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu 
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaa ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.

Tuen myöntämisestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön väli-
tyksellä sähköisesti.

Esittelijän kannanotto

Tanssin talon uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja 
hankkeen seuraava vaihe, luonnossuunnittelu, käynnistynyt. Kaapelita-
lo on maksanut hankkeen kustannukset toistaiseksi omista varoistaan. 
Hankkeen edettyä varsinaisen suunnittelun vaiheeseen on tarpeen 
käynnistää puitesopimuksessa sovittu rahoitus Kaapelitalolle. 

Esittelijä toteaa, että Tanssin talo -hankkeen tässä vaiheessa on tarkoi-
tuksenmukaista tehdä Kaapelitalolle 1 159 004 euron suuruinen vastik-
keeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Kaupungin sijoituksen jälkeen Jane ja Aatos Erkon säätiö maksaa 449 
000 euron suuruisen osan hankkeeseen kohdistuvasta avustuksestaan 
kaupungille. Maksu suoritetaan vuoden 2017 aikana ja kirjataan talous-
arvion tilille 8 29 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.
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Seuraava hankkeeseen liittyvä pääomasijoitus Kaapelitaloon tulee tä-
mänhetkisen arvion mukaan tehtäväksi vuoden 2018 alkupuolella.

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 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon rahoitushakemus
2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon menoarvio 2017
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talo -kustannukset 1.1.2016-

31.1.2017
4 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa
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§ 611
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2017 kun-
tavaaleissa

HEL 2017-005744 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 5 750 euroa palkkio-
na keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2017 kuntavaalien 
yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, 
keskusvaalilautakunnan käytettäväksi). 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (23.5.2017), että hänel-
le suoritetaan 9.4.2017 toimitettuihin kuntavaaleihin liittyneiden tehtä-
vien hoitamisesta palkkio 5 750 euroa luottamushenkilöiden palkkio-
säännön 5 § 2 momentin nojalla. Luottamushenkilöiden palkkiosään-
nön perusteella keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan 
vaalikohtainen palkkio. 

Luottamushenkilöiden palkkioihin on tehty kaupunginvaltuuston päätök-
sillä korotukset, vuonna 2008 korotus 25 prosenttia ja vuonna 2012 ko-
rotus 20 prosenttia. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vaalikoh-
taista palkkiota ei ole korotettu.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 612
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2017

HEL 2017-002868 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuodelle 2017 asukasosallisuuden 
avustuksena Mellunmäki-Seura ry:lle 8 400 euroa väliaikaisen asukas-
tilan vuokraan talousarvion kohdalta 1 39 05. Avustuksen maksamisen 
edellytyksenä on, että Mellunmäki seuralla on voimassa oleva vuokra-
sopimus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avuksen saaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hylkäsi 6.3.2017 §:n 7 kohdalla Mellunmäki-Seura 
ry:n avustushakemuksen, koska hakija ei toimittanut vaadittavia liitteitä. 
Hakemus ei näin täyttänyt kaupunginhallituksen avustusohjeiden koh-
taa 2.9. Kaupunginhallitus totesi edelleen, että Mellarin asukastilakysy-
mystä tarkastellaan toiminnallisesta näkökulmasta vireillä olevien toivo-
musponsi- ja valtuustoaloiteasioiden valmistelun yhteydessä (valtuutet-
tu Hakasen toivomusponsi 2.3.2016 ja valtuutettu Kantolan ym. aloite 
16.11.2016).

Käsitellessään Kantolan ym. aloitetta 2.5.2017 § 5 kaupunginhallitus 
päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että pysyvät tilat Mellunmäki 
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seuran ylläpitämälle asukastalolle Mellarille varmistetaan joko uuteen 
ostoskeskukseen tai muuten. Samalla kaupunki etsii ratkaisua yhdessä 
Mellunmäki-seuran kanssa väliaikaiselle tilalle toiminnan jatkuvuuden 
mahdollistamiseksi. Pysyvien tilojen osalta selvittely on käynnissä ja se 
tuodaan kaupunginhallitukselle Kantolan ym. aloitevastauksen yhtey-
dessä.

Mellunmäki-Seura ry:n hallitus ei ole saanut kaupunginhallituksen 
avustusten yleisohjeiden vaatimaa tili- ja vastuuvapautta täydeltä tili-
kaudelta vuodelta 2016. Mellunmäki-Seura ry:n sääntömääräisessä ke-
vätkokouksessa yhdistyksen hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuva-
paus vain ajalta 1.9-31.12.2016.

Mellunmäki-Seura ry on löytänyt väliaikaisen tilan, joka soveltuu asu-
kastilaksi. Kuukausivuokra tilassa on 1200 euroa ja se on käyttöön 
otettavissa 1.6.2017 lukien.  

Kaupunginhallitus on myöntänyt vuoden 2017 asukasosallisuuden 
avustuksista 724 905 euroa. Jäljelle jäi projektiavustuksiin 16 845 eu-
roa, joista on myönnetty delegointipäätöksen mukaisesti 3000 euroa. 
Projektiavustus on tarkoitettu asukasosallisuuden uusien alkavien tai 
kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. Päätöksen jälkeen asuka-
sosallisuuden projektiavustuksiin vuodelle 2017 jää 5 445 euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avuksen saaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
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§ 613
Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi johtamisjärjestelmän uu-
distaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien 
osien hyväksyminen

HEL 2016-008025 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttilan) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anttila Maija, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 22.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen ja hallin-
tosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat kaupunginvaltuusto hy-
väksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että jatkoval-
mistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien asiantuntijoi-
den ja valmisteluavun rooli mukaan lukien kaupunginsihteerien asema 
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ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoina." (Maija Antti-
la)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uu-
distaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hy-
väksyi samalla Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestel-
män kokonaisuutta,  toimielinten kokonaisuutta ja toimialarakennetta 
koskevat ratkaisut. Osana kokonaisuutta kaupunginvaltuusto päätti 
22.6.2016 myös kaupunginkanslian tehtävistä, osastotasoisesta organi-
saatiosta ja sisäisestä tarkastuksesta. Kaupunginkanslian tehtävät on 
muodostettu yhdistämällä nykyiset kaupunginkanslian, tietokeskuksen 
ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen tehtävät. Hallinto-osas-
ton tehtävissä on täsmennetty kaupungin hallintomenettelyn yleisen oh-
jauksen ja kehittämisen vastuuta sekä lisätty tehtäviin tietokeskuksesta 
hallinto-osastoon yhdistyvä keskusarkistoa koskeva tehtävä.

Kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian toimintasäännön, jossa  
määritellään muun muassa kanslian yksityiskohtaisempi organisaatio 
(Hallintosäännön 12 luku 1 § 1 mom 5). Kansliapäällikkö päätti 
16.1.2017 hyväksyä kanslian organisaatiota koskevat toimintasäännön 
määräykset. Kaupunginkanslian toimintasääntö valmisteltiin keskushal-
lintoryhmässä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön mukaan hallinto-osastolle sijoittu-
vien kaupunginsihteerien toimialaan kuuluvat osaltaan kaupunginval-
tuuston, kaupunginhallituksen, pormestarin, apulaispormestareiden ja 
kansliapäällikön päätös- ja muu valmistelu sekä valmistelun ja täytän-
töönpanon koordinointi. Osana valmistautumista 1.6.2017 aloittavan or-
ganisaation toimintaan on kaupunginkansliassa valmisteltu uudistuk-
sesta aiheutuvia muutoksia myös kaupunginsihteerien tehtäviin yhteis-
toiminnassa henkilöstön kanssa.  Kaupunginsihteerien tehtäviin tulee 
jatkossa kuulumaan sekä valmistelijana toimimista että asiantuntija ja 
valmisteluapuun liittyviä tehtäviä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Anttila Maija, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 614
Valtuutettu Laura Kolben tovomusponsi koskien arkistotoimen jär-
jestämistä

HEL 2016-007929 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kolbe Laura, toivomusponsi 1, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 22.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen ja hallin-
tosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat kaupunginvaltuusto hy-
väksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen liittyvän 
hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten 
arkistotoimi voidaan järjestää siten, että kaupunki pystyy parhaalla 
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mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen asiakirjahallintoon uudes-
sa organisaatiossa.” (Laura Kolbe) 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uu-
distaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hy-
väksyi samalla Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestel-
män kokonaisuutta, toimielinten kokonaisuutta ja toimialarakennetta 
koskevat ratkaisut.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 hallintosäännöstä kokonaisuu-
dessaan. Tällöin hallintosääntöön lisättiin mm. taloutta ja valvontaa, 
henkilöstöä, hallintoa, osallistumista ja viestintää, kokousmenettelyä, 
valtuustoa ja muita määräyksiä koskevat osat sekä hyväksyttiin kesä-
kuussa päätettyihin hallintosäännön osiin syksyn 2016 valmistelussa 
havaittuja muutoksia. Kaupunginkansliaa koskien ei tehty muutoksia 
keväällä päätettyihin hallintosäännön määräyksiin.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196 kaupunginkanslian tehtävis-
tä, osastotasoisesta organisaatiosta ja sisäisestä tarkastuksesta. 

Kaupunginkanslian tehtävät on muodostettu yhdistämällä nykyiset kau-
punginkanslian, tietokeskuksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liike-
laitoksen tehtävät. Hallinto-osaston tehtävissä on täsmennetty kaupun-
gin hallintomenettelyn yleisen ohjauksen ja kehittämisen vastuuta sekä 
lisätty tehtäviin tietokeskuksesta hallinto-osastoon yhdistyvä keskusar-
kistoa koskeva tehtävä.

Asiakirjahallinto on prosessina kokonaisuus ja kaupunki on jatkossa yk-
si arkistonmuodostaja. Sähköinen asiakirjahallinto edellyttää asiakirja-
tiedon elinkaaren hallintaa sen luomisesta pysyvään säilyttämiseen tai 
hävittämiseen. Asiakirjatietoa hallitaan kaupunkiyhteisen tiedonohjaus-
suunnitelman mukaisesti. Kirjaamo- ja arkistotoiminnot kuuluvat elin-
kaaren hallinnan prosessiin. Näiltä osin toiminnot kytkeytyvät osaksi 
kaupunginkanslian hallinto-osaston tehtäviä.

Kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian toimintasäännön, jossa 
määritellään muun muassa kanslian yksityiskohtaisempi organisaatio 
(Hallintosäännön 12 luku 1 § 1 mom 5). Kansliapäällikkö päätti 
16.1.2017 hyväksyä kanslian organisaatiota koskevat toimintasäännön 
määräykset. Kaupunginkanslian toimintasääntö valmisteltiin keskushal-
lintoryhmässä.
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Kanslian toimintasäännön mukaan hallinto-osaston tiedonhallinta-yksi-
kön toimialaan kuuluvat kaupungin asiakirjahallinnon ja asianhallinnan 
yleinen ohjaaminen ja kehittäminen, kaupungin pysyvästi säilytettävistä 
asiakirjatiedoista ja niistä annettavasta tietopalvelusta huolehtiminen, 
hallintoinformaatiopalvelu ja siihen liittyvä tietopyyntöjen koordinointi, 
kaupunginkanslian asiakirjahallinto sekä kaupungin yleinen kirjaamotoi-
mi.

Tiedonhallinta-yksikkö muodostaa selkeän kokonaisuuden, jolla on par-
haat edellytykset sähköisen asiakirjahallinnon kehittämiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kolbe Laura, toivomusponsi 1, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 615
Valtuutettu Wille Rydmanin toivomusponsi kaupunginorkesterin 
taiteellisesta ja hallinnollisesta yhteistyöstä

HEL 2016-008024 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Wille Rydman) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rydman Wille, toivomusponsi 2, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 22.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen ja hallin-
tosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat kaupunginvaltuusto hy-
väksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen liittyvän 
hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa 
Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen ja hallinnolli-
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sen johtamisen saumaton yhteistyö varmistetaan korkean taiteellisen ja 
toiminnallisen laadun turvaamiseksi.” (Wille Rydman)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uu-
distaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hy-
väksyi samalla Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestel-
män kokonaisuutta, toimielinten kokonaisuutta ja toimialarakennetta 
koskevat ratkaisut.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 hallintosäännöstä kokonaisuu-
dessaan. Tällöin hallintosääntöön lisättiin mm. taloutta ja valvontaa, 
henkilöstöä, hallintoa, osallistumista ja viestintää, kokousmenettelyä, 
valtuustoa ja muita määräyksiä koskevat osat sekä hyväksyttiin kesä-
kuussa päätettyihin hallintosäännön osiin syksyn 2016 valmistelussa 
havaittuja muutoksia.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 7.11.2016 kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organi-
saatiosta. Kaupunginorkesteri on 1.6.2017 alkaen yksi kulttuurin palve-
lukokonaisuuden palveluista ja vastaa organisatorisesti ja toiminnalli-
sesti aiempaa rakennetta. Johtamisen jaoston 1.11.2017 tekemän pää-
töksen mukaan kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoimin-
nasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluita.

Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toiminta-
säännön, jossa päätetään toimialan yksityiskohtaisesta organisaatiosta. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 11.1.2017 hyväksyä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiota koskevat toimintasäännön 
määräykset. Kaupunginorkesterille ei päätetty alarakennetta. Johtami-
suudistuksen työryhmätyöskentelyssä päädyttiin siihen, ettei kaupungi-
norkesterin hallinto- ja tukitoimintoihin tehdä muutoksia. Toisaalta osa-
na kulttuurin palvelukokonaisuutta kaupunginorkesteri tukeutuu jatkos-
sa myös toimialan hallinto- ja tukipalveluihin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Rydman Wille, toivomusponsi 2, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 616
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 22.5.2017
- johtamisen 22.5.2017
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 24.5.2017
  
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  
  
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/U  
- toimialajohtaja  
- toimialan hallintojohtaja  
- lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivis-
tystyön johtaja

 

- perusopetusjohtaja  
- ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja  
- varhaiskasvatusjohtaja  
  
kaupunkiympäristön toimiala/U  
- toimialajohtaja  
  
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/U  
- toimialajohtaja  
  
sosiaali- ja terveystoimiala/U  
- toimialajohtaja  

  

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
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anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 180 (333)
Kaupunginhallitus

Kj/10
29.05.2017

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

§ 617
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
21 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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§ 618
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Jätkäsaaren Ahdinal-
taan vesirakennustöihin, valmistelulupaan ja jätemateriaalin hyö-
dyntämiseen merialueen täytössä

HEL 2016-014036 T 11 01 00 00

ESAVI/11806/2016 ja ESAVI/11814/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ha-
kemuksesta Jätkäsaaren Ahdinaltaan vesirakennustöihin, valmistelulu-
paan ja jätemateriaalin hyödyntämiseen merialueen täytöissä seuraa-
van lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskus on 
18.5.2017 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena 
antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon hakemuksesta 
Jätkäsaaren Ahdinaltaan vesirakennustöihin ja jätemateriaalin hyödyn-
tämiseen merialueen täytöissä. 

Kaupunginhallitus viittaa ympäristökeskuksen lausuntoon ja puoltaa ha-
kemuksen hyväksymistä ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Lupahakemus piirustuksineen ja liitteineen
3 Täydennys vesilupahakemukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausun-
toa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta Jätkäsaaren 
Ahdinaltaan vesirakennustöihin ja valmistelulupaan sekä jätemateriaa-
lin hyödyntämiseen merialueen täytöissä lausuntoa. Lausuntoa on pyy-
detty 12.5.2017 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräai-
kaa on pidennetty 30.5.2017 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa 
Jätkäsaaressa sijaitsevan Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin välisen Ah-
dinaltaan merialueen täyttämiseksi. Lisäksi rakennusvirasto hakee ym-
päristölupaa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-ainek-
sen ja betonijätteen hyödyntämiselle vesirakentamisessa.

Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin välistä satama-allasta esitetään täytet-
täväksi, jotta altaan vesisyvyys vastaisi paremmin alueen tulevaa käyt-
töä. Satama-altaan yli esitetään uuden sillan (Atlantinsillan) rakenta-
mista ja altaan itäreunalle rantaviivan siirtoa sekä uuden rantamuurin 
rakentamista. Täyttö rajautuu eteläosastaan siltaan liittyvään merenpin-
nan alle rakennettavaan törmäyspenkereeseen. Törmäyspenger raken-
netaan hakemuksen mukaan roskattomasta louheesta. Törmäyspenke-
reeseen käytettävän louheen massamäärä on noin 50 000 m³rtr. Ra-
kentamisen yhteydessä altaan länsireunalta puretaan merenpohjasta li-
säksi nykyistä eroosiosuojalaattaa.

Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin väliseen satama-altaaseen tehdään 
madallustäyttöä noin 20 000 m²:n alueelle. Täyttö tehdään osittain ruo-
patun pohjan päälle. Alueen aiempi ruoppaus on tehty kesällä 2016. 
Tällä hetkellä vesisyvyys täyttöalueella on pääosin noin 13 metriä ja 
täytön jälkeen pohjan lopullinen taso tulee olemaan noin -3,4 metriä. 
Täytöt tehdään osittain merenalaisina täyttöinä ja osittain maalta tehtä-
vinä pengerrystäyttöinä. Suurimmillaan täyttökerroksen paksuus tulee 
olemaan noin 11 metriä. Täyttöön kokonaisuudessaan tarvittava mas-
samäärä on noin 470 000 m³. Madallustäyttöön esitetään käytettäväksi 
kitka- tai koheesiomaata, stabiloitua koheesiomaata ja maa-ainesta, 
jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) alemmat ohjearvot sekä pulveroitua betonia tai edellä mai-
nittujen täyttömateriaalien yhdistelmiä.
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Melkinlaiturin puoleinen osa, jolle aiempien hankkeiden ruoppaukset ei-
vät ole yltäneet, esitetään kuorintaruopattavaksi. Ruoppausmassat esi-
tetään sijoitettavaksi osaksi samaan kohteeseen tehtävää madallus-
täyttöä tai mahdollisesti ruoppausmassojen meriläjitysalueelle (Lokiluo-
to tai Koirasaarenluodot), jolla on massojen vastaanottoon tarvittavat 
luvat. Ruoppausmassojen sijoituspaikka määrittyy tarkemman suunnit-
telun aikana.

Täyttökohteen vesialue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella 
on voimassa oleva Jätkäsaaren oikeusvaikutteinen osayleiskaava (lain-
voimainen 18.8.2006). Madallustäyttöalue on kaavassa merkitty vesia-
lueeksi (W), julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) ja virkisty-
salueeksi (V). Suunnittelualueella on voimassa Jätkäsaaren Atlantin-
kaaren asemakaava (12331 Kslk 2011-0246, lainvoimainen 22.1.2016) 
sekä vanha satamatoimintaan liittyvä Länsisataman Jätkäsaaren ase-
makaava (8043, vahvistettu 12.12.1979). Atlantinkaaren asemakaavas-
sa osa suunnittelualuetta on merkitty vesialueeksi (W) ja kaupunkisil-
laksi (ksi).

Vanhan asemakaavan 8043 tulee korvaamaan valmisteilla olevat Jät-
käsaaren asemakaava-alueet: Melkinlaituri (Asemakaava 2015-
011323) ja Matkustajasatama (pohjoinen asemakaava 2012-014333 ja 
eteläinen asemakaava 12340 2014-014407).

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan pysyviä tai laaja-alaisia haitallisia 
vaikutuksia alueen vesiympäristöön. Vaikutukset kalastoon ja kalastuk-
seen arvioidaan vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi. Hankkeella ei myöskään 
ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000-verkostoon kuuluviin kohteisiin. 
Täytöstä ei aiheudu merkittäviä muutoksia virtausolosuhteisiin suunnit-
telualueen ympäristössä. Madallustäytöllä ei hakemuksen mukaan ole 
haitallisia vaikutuksia vesistön käyttöön, vaan päinvastoin täytön seu-
rauksena vesisyvyys täyttöalueella on veneilyyn ja virkistyskäyttöön tar-
koituksenmukaisempi.

Merialueen täytöt tehdään mahdollisimman roskattomasta materiaalis-
ta. Mahdollisten roskien kulkeutuminen Ahdinaltaan ympäristöön meri-
veden mukana esitetään rajoitettavaksi geotekstiilillä tai muulla vastaa-
valla verhorakenteella. Verho sijoitetaan suunnitellun törmäyspenke-
reen vedenalaisen harjan päälle. Verhorakenteeseen jätetään aukko, 
josta vesirakennuskalusto pääsee liikkumaan alueelle. Verho asenne-
taan törmäyspenkereen rakentamisen jälkeen, jolloin suojattavan vesi-
massan korkeus on selvästi nykytilannetta pienempi, noin 3,5 metriä. 
Mahdolliset roskat kerätään viipymättä verhon rajaamalta alueelta ja ne 
hävitetään asianmukaisesti.
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Täyttötöiden aikana vesistövaikutuksia esitetään tarkkailtavaksi päivite-
tyn Jätkäsaaren edustan merialueen yhteistarkkailuohjelman periaattei-
den mukaisesti. Lisäksi hyötykäytettävien materiaalien laatua ja sovel-
tuvuutta täyttöihin seurataan työnaikaisen laadunvalvonnan avulla.

Täyttötyöt pyritään aloittamaan vuonna 2018 ja sillan rakentaminen 
syksyllä 2019. Hakija hakee töiden valmistelulupaa ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiasta saatu ympäristökeskuksen ja kaupunki-
suunnitteluviraston lausunnot. Molemmat virastot puoltavat hakemuk-
sen hyväksymistä.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksy-
mistä lausunnoissa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Lupahakemus piirustuksineen ja liitteineen
3 Täydennys vesilupahakemukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Ympäristökeskus 18.5.2017

HEL 2016-014036 T 11 01 00 00
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ESAVI/11806/2016 ja ESAVI/11814/2016

Hakemus

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa 
Jätkäsaaressa sijaitsevan Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin välisen Ah-
dinaltaan merialueen täyttämiseksi. Lisäksi rakennusvirasto hakee ym-
päristölupaa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-ainek-
sen ja betonijätteen hyödyntämiselle vesirakentamisessa.

Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin välistä satama-allasta esitetään täytet-
täväksi, jotta altaan vesisyvyys vastaisi paremmin alueen tulevaa käyt-
töä. Satama-altaan yli esitetään uuden sillan (Atlantinsillan) rakenta-
mista ja altaan itäreunalle rantaviivan siirtoa sekä uuden rantamuurin 
rakentamista. Täyttö rajautuu eteläosastaan siltaan liittyvään merenpin-
nan alle rakennettavaan törmäyspenkereeseen. Törmäyspenger raken-
netaan hakemuksen mukaan roskattomasta louheesta. Törmäyspenke-
reeseen käytettävän louheen massamäärä on noin 50 000 m³rtr. Ra-
kentamisen yhteydessä altaan länsireunalta puretaan merenpohjasta li-
säksi nykyistä eroosiosuojalaattaa.

Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin väliseen satama-altaaseen tehdään 
madallustäyttöä noin 20 000 m²:n alueelle. Täyttö tehdään osittain ruo-
patun pohjan päälle. Alueen aiempi ruoppaus on tehty kesällä 2016. 
Tällä hetkellä vesisyvyys täyttöalueella on pääosin noin 13 metriä ja 
täytön jälkeen pohjan lopullinen taso tulee olemaan noin -3,4 metriä. 
Täytöt tehdään osittain merenalaisina täyttöinä ja osittain maalta tehtä-
vinä pengerrystäyttöinä. Suurimmillaan täyttökerroksen paksuus tulee 
olemaan noin 11 metriä. Täyttöön kokonaisuudessaan tarvittava mas-
samäärä on noin 470 000 m³. Madallustäyttöön esitetään käytettäväksi 
kitka- tai koheesiomaata, stabiloitua koheesiomaata ja maa-ainesta, 
jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) alemmat ohjearvot sekä pulveroitua betonia tai edellä mai-
nittujen täyttömateriaalien yhdistelmiä. 

Melkinlaiturin puoleinen osa, jolle aiempien hankkeiden ruoppaukset ei-
vät ole yltäneet, esitetään kuorintaruopattavaksi. Ruoppausmassat esi-
tetään sijoitettavaksi osaksi samaan kohteeseen tehtävää madallus-
täyttöä tai mahdollisesti ruoppausmassojen meriläjitysalueelle (Lokiluo-
to tai Koirasaarenluodot), jolla on massojen vastaanottoon tarvittavat 
luvat. Ruoppausmassojen sijoituspaikka määrittyy tarkemman suunnit-
telun aikana.

Täyttökohteen vesialue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Täyttö-
alue on kaavoitettu vesialueeksi.
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Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan pysyviä tai laaja-alaisia haitallisia 
vaikutuksia alueen vesiympäristöön. Vaikutukset kalastoon ja kalastuk-
seen arvioidaan vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi. Hankkeella ei myöskään 
ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000-verkostoon kuuluviin kohteisiin. 
Täytöstä ei aiheudu merkittäviä muutoksia virtausolosuhteisiin suunnit-
telualueen ympäristössä. Madallustäytöllä ei hakemuksen mukaan ole 
haitallisia vaikutuksia vesistön käyttöön, vaan päinvastoin täytön seu-
rauksena vesisyvyys täyttöalueella on veneilyyn ja virkistyskäyttöön tar-
koituksenmukaisempi.

Merialueen täytöt tehdään mahdollisimman roskattomasta materiaalis-
ta. Mahdollisten roskien kulkeutuminen Ahdinaltaan ympäristöön meri-
veden mukana esitetään rajoitettavaksi geotekstiilillä tai muulla vastaa-
valla verhorakenteella. Verho sijoitetaan suunnitellun törmäyspenke-
reen vedenalaisen harjan päälle. Verhorakenteeseen jätetään aukko, 
josta vesirakennuskalusto pääsee liikkumaan alueelle. Verho asenne-
taan törmäyspenkereen rakentamisen jälkeen, jolloin suojattavan vesi-
massan korkeus on selvästi nykytilannetta pienempi, noin 3,5 metriä. 
Mahdolliset roskat kerätään viipymättä verhon rajaamalta alueelta ja ne 
hävitetään asianmukaisesti.

Täyttötöiden aikana vesistövaikutuksia esitetään tarkkailtavaksi päivite-
tyn Jätkäsaaren edustan merialueen yhteistarkkailuohjelman periaattei-
den mukaisesti. Lisäksi hyötykäytettävien materiaalien laatua ja sovel-
tuvuutta täyttöihin seurataan työnaikaisen laadunvalvonnan avulla.

Täyttötyöt pyritään aloittamaan vuonna 2018 ja sillan rakentaminen 
syksyllä 2019. Hakija hakee töiden valmistelulupaa ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista.

Lausunto

Ahdinaltaan madallustäyttöön esitetään käytettäväksi ns. kynnysarvo-
maita eli maita, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Täyttöä si-
joitetaan alueelle, joka jää merialueeksi. Kynnysarvomateriaali peite-
tään vähintään yhden metrin paksuisella, kynnysarvopitoisuudet alitta-
valla pilaantumattomalla maakerroksella. Lisäksi täytössä käytetään 
pulveroitua betonia. 

Hyötykäytettävät materiaalit ovat hakemuksen mukaan peräisin pää-
asiassa Länsisataman aluerakennushankkeen alueelta, mutta mahdol-
lisesti myös muista kaupungin omista rakennuskohteista. Ympäristö-
keskus katsoo, että täyttömateriaalien laadun ja eri materiaalien mää-
rien tulisi olla tarkemmin tiedossa jo luvanhakuvaiheessa. Sinänsä on 
kannatettavaa, että kohteessa hyödynnetään materiaalia, joka korvaa 
rakentamiseen tarvittavien luonnon kivi- ja maa-ainesten määrää. 
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Täyttömaan tulee olla laadultaan kivennäismaata. Täyttömaan ja beto-
nijätteen hyödyntäminen Ahdinaltaan täytöissä tulee toteuttaa siten, et-
tei siitä aiheudu meren pilaantumista, meren- ja vesienhoitosuunnitel-
man tavoitteiden saavuttamisen vaarantumista tai muuta haittaa ympä-
ristölle. Massojen pysyvyys paikoillaan läjityksen jälkeen on varmistet-
tava.  

Maa-aineksen pilaantumattomuus tai pilaantuneisuus määräytyy sekä 
maa-aineksen sisältämien haitta-aineiden että sen käyttö- tai sijoitus-
paikan perusteella. Hakemuksessa esitetyt tiedot täyttömaan haitta-ai-
neista perustuvat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiseen oh-
jearvoluokitteluun, joka on tarkoitettu pilaantuneelle maaperälle, ei ve-
sistön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden arviointiin. Hakemuksessa 
tulisi siten myös esittää tieto täyttömaan laadusta, jos maan haitta-aine-
pitoisuuksia verrataan massojen meriläjityskelpoisuuden arvioinnissa 
käytettyihin normalisoituihin pitoisuustasoihin tai vaihtoehtoisesti riski-
narvio. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan Ahdinaltaan alueelle 
voidaan läjittää maata, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat korkeintaan 
ruoppausohjeen tasolla 1A, ellei riskinarviolla muuta osoiteta. Lisäksi 
hakemuksessa tulisi olla täsmällisempää tietoa täyttömaiden sisältä-
mien haitta-aineiden liukoisuusominaisuuksista erityisesti orgaanisten 
haitta-aineiden osalta. 

Täyttötöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei louheen ja täyttö-
maan seassa ole panoslankoja, muovikuituja tai muuta roskaa, joka voi 
aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja roskaantumista vesialueella sekä 
rannoilla. 

Betonin ympäristökelpoisuutta tutkitaan hakemuksen mukaan liukoi-
suustestein (ravistelutesti). Betonin haitta-ainepitoisuudet eivät hake-
muksen mukaan ylitä valtioneuvoston asetuksessa (591/2006) ja sen 
liitteen muutoksessa (403/2009) ”eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa annetun valtioneuvon asetuksen liitteen muuttami-
sesta” peitetylle rakenteelle asetettuja raja-arvoja. Kyseiset raja-arvot 
on annettu maan päällisille hyötykäyttötäytöille. Hakemuksesta ei käy 
ilmi, ovatko haitta-ainepitoisuudet sellaiset, että niiden voitaisiin todeta 
soveltuvan myös mereen sijoitettavalle jätteelle.  Betonijätteen ympäris-
tökelpoisuuden selvittämisessä ja tulosten arvioinnissa on huomioitava 
jätteen hyödyntämispaikan olosuhteet, eli meriveden vaikutus haitta-ai-
neiden liukoisuuteen.   

Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan ruopattavan alueen sediment-
titutkimustulosten tulisi olla kattavat ja käytettävissä jo ennen luvan 
myöntämistä. Sedimentit tulee tutkia sedimenttien ruoppaus- ja läjity-
sohjeen (1/2015) mukaisesti. 
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Hakemuksessa ei ole arvioitu töiden aiheuttaman samentumisvaikutuk-
sen leviämisaluetta. Samentumista tulee rajoittaa koko työn ajan suoja-
verkolla, verholla tai muulla vastaavalla tekniikalla. Lupaehdoissa on 
myös huomioitava, että lähin uimaranta sijaitsee vain 1,2 kilometrin 
päässä (Itäinen Pihlajasaari).  

Ympäristökeskus katsoo, että hankkeen ympäristöseuranta voidaan 
tehdä osana Jätkäsaaren vesialueiden yhteistarkkailua Uudenmaan 
ELY-keskuksen tarkemmin hyväksymällä tavalla.  

Hakemuksessa ei varmuudella yksilöidä, minne alueelta ruopattavat 
sedimentit on tarkoitus läjittää. Ympäristökeskus huomauttaa, että Hel-
singin läjitysalueilla on erilaiset lupamääräykset, ja joidenkin lupamää-
räykset edellyttävät, että niille tehtävä läjitys on käsiteltävä vesilain mu-
kaisen lupahakemuksen yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa läjitysalu-
een käyttöön tulee siis hakea lupaa muun hakemuksen yhteydessä ei-
kä asiaa voi hakemuksessa jättää auki.  

Työn eri vaiheissa on noudatettava Helsingin kaupungin ympäristön-
suojelumääräyksiä esimerkiksi melun- ja pölyntorjunnasta. Hyötykäyttö-
alueelle johtavat kulkuväylät on suunniteltava etukäteen huolellisesti 
siltä osin, kun täyttöaineksia kuljetetaan maitse. Raskaan liikenteen 
ajoväylät ja siirrettävä maa-aines ja muu täyttömateriaali on pidettävä 
mahdollisimman pölyämättöminä kastelemalla tai muilla asianmukaisil-
la menetelmillä. Myös toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä ole-
vat kulkuväylät on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kul-
keutuvasta täyttöaineksesta ympäristöhaittojen estämiseksi. 

Kaikki suunnitelmat ja selvitykset, jotka toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukselle, tulee toimittaa tiedoksi myös Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskukselle.

Hakija hakee kohteeseen täyttötöiden valmistelulupaa ennen päätök-
sen lainvoimaiseksi tulemista. Ympäristökeskus katsoo, että lupa voi-
daan myöntää, jos valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuotta-
matta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomatta-
vaa haittaa ja tehty työ voidaan tarpeen mukaan ennallistaa olennaisilta 
osin, mikäli lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Lisätiedot
Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 2.5.2017

HEL 2016-014036 T 11 01 00 00



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 189 (333)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
29.05.2017

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

(ESAVI/11806/2016 ja ESAVI/11814/2016)

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston 
lausuntoa rakennusviraston Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jättä-
mästä vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Jätkäsaa-
ren Ahdinaltaan vesirakentamistöitä ja valmistelulupaa sekä Jätemate-
riaalien hyödyntämistä merialueen täytössä. Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa kirjeellään 
6.4.2017 (Dnro ESAVI/11806/2016 ja ESAVI/11814/2016). Lausunto 
on pyydetty antamaan 12.5.2017 mennessä.

Hankkeen tausta

Jätkäsaaren Ahdinallas rajautuu lännessä Melkinlaituriin, idässä Valta-
merilaiturin ja etelässä tulevaan Atlantinkadun siltaan. Pääosalle Ahdi-
naltaasta on suunniteltu esirakentamistoimenpiteitä, joista osa on jo to-
teutettu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lupapäätöksen (Dnro ESA-
VI/204/04.09/2012) mukaisesti. Kuorintaruoppaus toteutettiin laajempa-
na kuin Satamalle laiturilinjan siirron lupapäätöksessä (Nro 79/2013/2, 
Dnro ESAVI/204/04.09/2012) oli edellytetty ja asiasta sovittiin erikseen 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Atlantinkadun sillan eteläpuolelta 
merenpohjan pintasedimenttejä ei ole vielä kuorintaruopattu.

Atlantinkadun sillan rakentaminen edellyttää törmäyssuojapenkereen 
toteuttamista sillan eteläpuolelle Länsisataman peräporttipaikan LJ8 
länsipuolelle. Törmäyssuojapenkereen pohjoispuolelle, Ahdin altaa-
seen, on suunniteltu madallustäyttö. Madallustäytön tarkoitus on mah-
dollistaa nykyisen satama-altaan käyttöönotto virkistystarkoitukseen, 
jonka vaatima vesisyvyys on nykyistä satama-altaan syvyyttä pienempi. 
Madallustäyttö myös vähentää kunnostettavan Melkinlaiturin ja Valta-
merilaiturin rakenteiden kuormaa, mikä lisää niiden käyttöikää ja vä-
hentää korjaustarvetta. Rakennettava törmäyspenger varmistaa myös 
Ahdinaltaan madallustäytön geoteknisen stabiliteetin. Ahdinaltaan itä-
reunalla Valtamerilaiturin rantaviivaa on suunniteltu siirrettäväksi län-
teen Melkinlaiturin suuntaan ja nykyisen laiturin edustan merialuetta 
täytettäväksi maa-alueeksi, joka rajautuu tulevan rantalinjan rantamuu-
riin. Nykyisen Valtamerilaiturin kansirakenteet on suunniteltu purettavik-
si.

Madallustäyttöön esitetään käytettäväksi kitka- tai koheesiomaata, sta-
biloitua koheesiomaata, maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alit-
tavat Vna 214/2007 alemmat ohjearvot, pulveroitua betonia tai edellä 
mainittujen täyttömateriaalien yhdistelmiä.
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Lausunto

Alueella on voimassa oleva Jätkäsaaren oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava (lainvoimainen 18.8.2006). Madallustäyttöalue on kaavassa mer-
kitty vesialueeksi (W), julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) ja 
virkistysalueeksi (V). Suunnittelualueella on voimassa Jätkäsaaren At-
lantinkaaren asemakaava (12331 Kslk 2011-0246, lainvoimainen 
22.1.2016) sekä vanha satamatoimintaan liittyvä Länsisataman Jätkä-
saaren asemakaava (8043, vahvistettu 12.12.1979). Atlantinkaaren 
asemakaavassa osa suunnittelualuetta on merkitty vesialueeksi (W) ja 
kaupunkisillaksi (ksi).

Vanhan asemakaavan 8043 tulee korvaamaan valmisteilla olevat Jät-
käsaaren asemakaava-alueet: Melkinlaituri (Asemakaava 2015-
011323) ja Matkustajasatama (pohjoinen asemakaava 2012-014333 ja 
eteläinen asemakaava 12340 2014-014407).

Atlantinkadun sillan toteuttaminen edellyttää törmäyssuojapenkereen 
rakentamista ja siihen liittyvien kuorinta- ja saviruoppausten toteutta-
mista. Ahdin altaan esirakentaminen ja madallustäyttö on edullisinta to-
teuttaa ennen sillan rakentamista, sillä myöhemmin toteutettuna ne 
saattaisivat vaarantaa sillan rakenteita.

Toimitettujen asiakirjojen perusteella vesiluvan myöntämiselle ei ole 
maankäytön suunnittelusta johtuvia esteitä edellyttäen, että suunnitellut 
ruoppaukset ja täytöt eivät vaaranna nykyisten rakenteiden vakavuutta 
ja varmuustaso joka työvaiheessa on vaatimusten mukainen. Edelleen 
edellytetään että täyttömateriaalit eivät aiheuta lisäkustannuksia raken-
teiden perustamiskustannuksiin. Merialueen täytöt tulee tehdä mahdol-
lisimman roskattomasta materiaalista ja lisäksi mahdollisten roskien 
kulkeutuminen Ahdinaltaan ympäristöön meriveden mukana tulee ra-
joittaa geotekstiili- tms. verhorakenteella. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
puoltaa vesiluvan myöntämistä koskien Helsingin kaupungin rakennus-
viraston hanketta Jätkäsaaren Ahdinaltaan vesirakentamistöistä ja val-
misteluluvasta sekä jätemateriaalien hyödyntämisestä merialueen täy-
tössä edellä esitetyin varauksin.

Lisätiedot
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
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§ 619
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista

HEL 2017-004225 T 11 01 05

UUDELY/4/07.04/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arvioin-
tiraportista seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus toteaa, että arviointiselostuksen perusteella hank-
keen suurimmat haittavaikutukset eliöstölle syntyvät putkilinjalla tehtä-
västä sotatarvikkeiden raivauksesta. Ammusten raivaamisesta syntyvä 
vedenalainen melu saattaa vaikuttaa haitallisesti erityisesti itämeren-
norppaan putkilinjan läheisyydessä mm. Suomenlahdella. Haittavaiku-
tuksia voi ilmetä myös kaloilla ja sukeltavilla vesilinnuilla. Lisäksi sota-
tarvikkeiden raivaamisesta syntyvä voimakas melu voi johtaa paitsi 
suoriin fyysisiin vammoihin myös esimerkiksi lintujen pesinnän tai kalo-
jen kudun häiriintymiseen. Näiltä osin vedenalaisen melun vaikutustar-
kastelu on puutteellinen.

Arviointiselostuksessa esitetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haitta-
vaikutusten vähentämiseksi ovat varsin yleispiirteisiä. Vedenlaisen me-
lun riskialueille tulisi laatia tarkemmat selvitykset toimenpiteistä, joilla 
minimoidaan vedenalaisen melun haittavaikutukset eliöstölle. Selvityk-
sissä tulee kiinnittää huomiota vedenalaista melua aiheuttavien työvai-
heiden ajoitukseen siten, että vedenalaisen melun vaikutusalueella ole-
vien merinisäkkäiden, lintujen ja kalojen määrä on mahdollisimman pie-
ni.

Kiviaineksen kasauksen ja ammusten raivauksen aiheuttama sedimen-
tin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu arviointiselostuksessa esite-
tyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lähistölle. Haitta-aineiden osal-
ta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman pitoisuuden ylittäviä arvoja 
joillakin alueilla. Vaikka nämä alueet ovatkin suhteellisen pienialaisia ja 
vaikutukset suhteellisen lyhytkestoisia, saattavat vaikutukset olla mer-
kittäviä, jos ne kohdistuvat esimerkiksi kalojen suosimille ruokailualueil-
le. Näillä alueilla tulisi vielä tehdä tarkempi arvio haitta-aineiden leviä-
misestä vesipatsaaseen ja niiden vaikutuksesta kalojen ravintoon ja ka-
loihin.
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Selvityksessä kaupallisesta alusliikenteestä NSP-hankkeessa on todet-
tu, että putkenlaskualuksen ja kiviaineksen kasausaluksen sijoittuminen 
toisiinsa nähden lisää tai vähentää osaltaan alusten törmäysriskiä. Täl-
laisten tilanteiden ennakointi ja niistä tiedottaminen on keskeistä, eten-
kin, mikäli Balticconnector -putkilinjan rakennustyöt tulevat toteutumaan 
samaan aikaan Nord Steam 2 -hankkeen laajennuksen rakentamisen 
kanssa. On tärkeää kiinnittää huomiota näiden kahden hankkeen ra-
kentamisaikaisiin yhteisvaikutuksiin ja riskeihin laivaliikenteelle. Mikäli 
putkenlaskualuksen suoja-aluetta tullaan pienentämään tulee turva-alu-
een koosta ja sijoittelusta keskustella Liikenneviraston kanssa. Putken 
käyttövaiheessa hätäankkurointia koskevat rajoitukset tulee merkitä 
selvästi merikarttoihin.

Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulisi ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, selvitystä tulisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa Nord Stream  2 -maakasuputkihankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta ar-
viointiraportista. Lausunto on pyydetty toimittamaan 5.6.2017 mennes-
sä.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Nord Stream 2 -hankkeessa on tarkoitus rakentaa kaksi maakaasun 
siirtoputkea Itämeren poikki Venäjältä Saksaan. Suomen talousvyöhyk-
keellä putkien reitti noudattelee suurelta osin jo rakennettujen Nord St-
ream, -putkilinjojen 1 ja 2 reittiä. Suunnitteilla olevien putkilinjojen koko-
naispituus on noin 1200 km, josta Suomen talousvyöhykkeellä on noin 
378 km.

Hankkeesta ja sen vaikutuksista on laadittu Suomen talousvyöhykettä 
koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko hanketta koske-
va arviointiraportti, joka sisältää myös kuvauksen valtioiden rajat ylittä-
vistä ympäristövaikutuksista.

Suomen talousvyöhykkeellä tehdyssä ympäristön tilan tutkimuksessa 
(liite 4) kerättiin joulukuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana ve-
si- ja sedimenttinäytteitä sekä kolmen automaattisen mittausaseman 
tietoja ympäristön nykytilan viiteaineistoksi työsuunnitelman mukaisesti. 
Mitatut arvot olivat vuodenaikaan nähden tyypillisiä. Lisäksi tutkitun alu-
een keskellä mitattiin voimakas suolavesipulssi. Sedimenttinäytteiden 
analyysin mukaan tinayhdisteiden pitoisuudet osoittivat kontaminaatio-
ta, lisäksi mitattiin satunnaisia kohonneita PCB-, PAH- ja dioksiinipitoi-
suuksia. Vedenalaisen melun tarkkailu osoitti raskaan laivaliikenteen 
selkeän vaikutuksen keskisellä tutkimusalueella. Virtauksen tarkkailun 
perusteella havaittiin, että tuulen aiheuttama virtaus voi tunkeutua tal-
viaikaan syvempään kerrokseen tällöin vallitsevan heikon kerrostunei-
suuden vuoksi.

Merenpohjaan kohdistuvien työvaiheiden, kuten kiviaineksen kasauk-
sen ja sotatarvikkeiden raivauksen meriympäristöön aiheuttamien vai-
kutusten selvittämiseksi laadittiin sedimentin ja haitta-aineiden leviämi-
sen malli (liite 6). Kiviaineksen kasausskenaarioissa sekä ammusten 
raivauksessa mallinnetut vaikutukset kohdistuvat pääosin putkilinjakäy-
tävään eikä sen ulkopuolella esiinny merkittävää merenalaisista raken-
nustöistä johtuvaa sedimentaatiota.
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Kiviaineksen kasausskenaarioissa vain PAH osoittaa PNEC -arvon (ar-
vioitu haitaton pitoisuus) ylittäviä pitoisuuksia, kun taas dioksiini ja sink-
ki eivät ylitä niitä missään kohtaan mallinnusalueella. PAH ylittää 
PNEC-arvon vain hyvin pienellä alueella ja ylitykset ovat vain hyvin ly-
hytaikaisia suurimmalla osalla vaikutusaluetta. Ammusten raivausske-
naarioissa on alueita, joilla PNEC arvo ylittyy kaikkien kolmen haitta-ai-
neen osalta. Dioksiini- ja sinkkipitoisuudet ylittävät PNEC -arvon vain 
hyvin pienellä alueella, joka dioksiinilla on noin 20 km² ja sinkillä noin 3 
km². Laskennallinen PAH -pitoisuus ylittää PNEC-arvon yhteensä hie-
man yli 100 km²:n alueella. Ylityksen keston voidaan katsoa olevan hy-
vin lyhyt.

Vedenalaisen melun etenemistutkimus (liite 7) tehtiin Suomen merialu-
een läpi kulkevalle putkiosuudelle. Putken rakentamisvaiheeseen ja 
käyttöön kuuluu töitä, jotka mahdollisesti aiheuttavat merkittävää melua 
ja joilla voi olla todellisia melusta johtuvia vaikutuksia kaloihin ja merini-
säkkäisiin. Tutkimusten tuloksena laadittiin melun vaikutusetäisyystau-
lukko ja putken rakentamistöistä aiheutuvan vedenalaisen melun profii-
likaaviot. Näiden perusteella meribiologit ovat arvioineet mahdolliset 
ympäristövaikutukset vesieliöstöön.

Rakentamistöistä aiheutuvan vedenalaisen melun tuloksia vertailtiin 
myös Itämeren nykytilan vedenalaisen melun tasoihin Itämerellä. Mer-
kittävin ihmistoiminnasta syntyvä vedenlaisen melun lähde Itämerellä 
on merenkulku. Kun kiviaineksen kasausta tarkasteltiin vedenalaisen 
melun lähteenä, voitiin todeta, että sen aiheuttamat melutasot ovat hie-
man suurempia kuin suuren aluksen aiheuttamat melutasot.

Koko hanketta koskevassa arviointiraportissa (ns. Espoon raportti, liite 
13) esitetään yhteenveto Nord Stream 2 -hankkeen ympäristövaikutus-
ten arvioinnin (YVA) lähestymistavoista ja keskeisimmistä havainnoista. 
Nord Stream 2 on merenpohjan tutkimusten avulla selvittänyt putkilin-
jalla optimaalisen ja turvallisen reitin Itämeren halki sekä joukon vaih-
toehtoisia reittejä. Reittivaihtoehtoja on vertailtu niiden ympäristövaiku-
tusten, turvallisuuden, sosioekonomisten tekijöiden ja teknisten kritee-
rien kautta. Hankkeessa noudatetaan vaativimpia vedenalaisten putki-
linjojen suunnittelua ja rakentamista koskevia kansainvälisiä standarde-
ja. Nord Stream 2 pitää hankkeen mahdollisten ympäristövaikutusten 
kartoittamista tärkeänä ja pyrkii poistamaan tai minimoimaan haitalliset 
vaikutukset. Haitallisten vaikutusten vähentämisessä sovelletaan en-
naltaehkäisevää lähestymistapaa, jonka ansiosta ympäristövaikutuksia 
aiheutuu vain rajallisesti, ja valtaosa niistä on lyhyen keston tai pienen 
vaikutusalueen vuoksi merkityksettömiä tai vähäisiä. Nord Stream 2 
hanke noudattaa rakennetussa ja operoidussa Nord Stream -putki-
hankkeessa testattuja toimintatapoja ja menetelmiä. Useiden vuosien 
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ympäristöseuranta on osoittanut, ettei käytössä oleva aiempi järjestel-
mä ole aiheuttanut merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Hankkeen ympäristövaikutuksia vähentäviä toimenpiteitä ovat esimer-
kiksi:

- putkilinjan reitin tarkka suunnittelu ja optimointi, jotta merenpohja säi-
lyy mahdollisimman koskemattomana, 

Dynaamisesti asemoidun putkenlaskualuksen käyttö Suomenlahden 
raskaasti miinoitetuissa osissa, jotta sotatarvikkeiden raivaamisen vai-
kutukset voidaan minimoida 

- Hallittu kiviaineksen lisääminen käyttäen laskuputkea ja poistopäätä, 
joka toimii erittäin lähellä merenpohjaa ja mahdollistaa kiviaineksen tar-
kan hallinnan 

- Kaikuluotauksen ja akustisten karkottimien käyttö kalojen ja merini-
säkkäiden karkottamiseksi alueelta ammusten raivaamisen ajaksi 

- Putken rakentamistoimenpiteitä ei tehdä talvisin meren ollessa jääty-
nyt, jotta minimoidaan vaikutukset hylkeiden pesintään 

Espoon raportissa on arvioitu kaasuputkihankkeen vaikutuksia eri eliö-
ryhmiin. Hankkeen vaikutus kasviplanktoniin on arvioitu olevan merki-
tyksetön perustuen siihen, että kasviplanktonin uusiutumisaika on lyhyt 
ja että kasviplanktonia esiintyy valontarpeen vuoksi ylemmissä vesiker-
roksissa. Myös eläinplanktoniin kohdistuvat vaikutuksen on arvioitu 
merkityksettömiksi. Pohjaeläimistöön ja merenpohjan kasveihin kohdis-
tuvat vaikutukset on arvioitu rantautumisalueilla Saksassa ja Venäjällä 
vähäisiksi ja muualla merkityksettömiksi. Putkilinjan kasvillisuus rajoit-
tuu lähinnä Saksan aluevesiin eikä pohjaeläimistöä juurikaan esiinny 
syvemmillä vesialueilla.

Kalojen kutualueisiin voi putken rakentamisesta aiheutua vähäisiä vai-
kutuksia Saksan ja Venäjän aluevesillä. Muualla vaikutusten arvioidaan 
olevan merkityksettömiä. Ammusten raivaamisesta aiheutuva vedena-
lainen melu voi vahingoittaa kaloja Venäjän ja Suomen aluevesillä. Vai-
kutusten arvioidaan olevan vähäinen tai merkityksetön. Itämeren nel-
jästä merinisäkäslajista erityisesti kirjohylkeet ja pyöriäiset vaativat eri-
tyistä huomiota, koska ne sisältyvät uhanalaisten lajien punaisiin listoi-
hin ja jotka mainitaan EU:n luontodirektiivissä. Myös Suomenlahden 
norppakanta edellyttää huomioimista, koska kanta on pienen kokonsa 
vuoksi altis vaikutuksille. Muut norppa- ja harmaahyljekannat ovat run-
saampia, minkä vuoksi ne eivät ole niin alttiita hankkeen vaikutuksille. 
Rakentamistöistä aiheutuva veden samentuminen voi aiheuttaa merini-
säkkäille lyhtykestoisia näköhaittoja ja karttamisreaktioita. Ammusten 
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raivaamisesta syntyvä vedenalainen melu voi puolestaan aiheuttaa pai-
neaallosta johtuvan vamman tai pysyvän tai väliaikaisen kuulohaitan 
merinisäkkäille. Näiden riskin katsotaan olevan itämerennorppaan Suo-
menlahden itäosissa kohtalainen, muualla Suomenlahdella vähäinen.

Putkilinjojen lähellä luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia voi 
ilmetä, jos vaikutukset kohdistuvat suojeltuihin elinympäristöihin ja/tai 
lajeihin. Kohtalaiseksi luokiteltavan vaikutuksen mahdollisuutta ei tällä 
hetkellä voida sulkea pois Suomessa Kallbådanin luotojen ja vesialu-
een Natura 2000 -alueella, jolla elävät harmaahylkeet voivat altistua py-
syville kuulohaitoille. Varotoimena annetun luokituksen laskemismah-
dollisuutta selvitetään raivattavien ammusten sijainteja ja ominaisuuk-
sia koskevien tarkempien tietojen perusteella EU:n luontodirektiivin 
edellyttämän tarkemman analyysin ja arvioinnin kautta.

Hankkeen ympäristövaikutuksia seurataan laajasti rakentamisen ja put-
kilinjan toiminnan aikana. Seurannan tarkoituksena on varmistaa, että 
kansallisissa ympäristövaikutusten arvioinneissa ja Espoo-raportissa 
esitetyt arviot ovat oikeita. Seurannassa keskitytään alueisiin, joilla vai-
kutusten odotetaan olevan suurimpia ja joissa mahdollisista vaikutuk-
sista ei ole varmaa tietoa. Tarkkailuohjelmia kehitetään parhaillaan ym-
päristövaikutusten arviointien sekä aiemman Nord Stream -hankkeen 
tarkkailuohjelmasta saatujen havaintojen ja johtopäätösten perusteella.

Arvioinnin yhteenvetona todetaan lisäksi, että Nord Stream 2 ei estä 
pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista tai ole ristiriidassa meristra-
tegiapuitedirektiivin, vesipuitedirektiivin ja/tai Itämeren toimintaohjelman 
tavoitteiden ja aloitteiden kanssa.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiasta on saatu ympäristölautakunnan ja Helsin-
gin Satama Oy:n lausunnot. Ympäristölautakunta äänesti asiasta. He-
len Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. 

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin lausun-
nossa on syytä esittää ympäristölautakunnan ja Helsingin Satama Oy:n 
lausunnoissaan esittämät näkemykset.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lausuntopyyntö Nord Stream 2, YVA-selostuksesta
2 Liite 04 Ympäristön nykytilan tutkimus Suomen talousvyöhykkeellä
3 Liite 06 Sedimenttien leviämisen mallinnus Suomessa
4 Liite 07 Vedenalaisen melun mallinnus, Suomi
5 Liite 13 Espoo-raportti
6 Liite 14 Espoo-kartasto
7 Liite 10 Tutkimus putkenlaskualuksen ohittavista kaupallisista aluksista 

Suomen talousvyöhykkeellä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 09.05.2017 § 152

HEL 2017-004225 T 11 01 05

UUDELY/3100/2017

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seu-
raavan lausunnon:

Ympäristölautakunta antoi 7.5.2013 kaupunginhallitukselle lausunnon 
Nord Stream 2 -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 
Lausunnossaan lautakunta edellytti, että hankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyssä tulee selvittää, miten merenhoitosuunnitelman 
strategiset tavoitteet voidaan ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa, 
toteutuksessa ja käytössä. Lisäksi lautakunta katsoi, että hankkeen ra-
kentamisen aikaiset ja pysyvät meluvaikutukset luontoon tulee selvit-
tää. Nämä tarkastelut on sisällytetty nyt lausunnolla olevaan arviointise-
lostukseen.

Arviointiselostuksen perusteella hankkeen suurimmat haittavaikutukset 
eliöstölle syntyvät putkilinjalla tehtävästä sotatarvikkeiden raivauksesta. 
Ammusten raivaamisesta syntyvä vedenalainen melu saattaa vaikuttaa 
haitallisesti erityisesti itämerennorppaan putkilinjan läheisyydessä mm. 
Suomenlahdella. Haittavaikutuksia voi ilmetä myös kaloilla ja sukeltavil-
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la vesilinnuilla. Lautakunta muistuttaa lisäksi, että sotatarvikkeiden rai-
vaamisesta syntyvä voimakas melu voi johtaa paitsi suoriin fyysisiin 
vammoihin myös esimerkiksi lintujen pesinnän tai kalojen kudun häiriin-
tymiseen. Näiltä osin vedenalaisen melun vaikutustarkastelu on puut-
teellinen. 

Arviointiselostuksessa esitetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haitta-
vaikutusten vähentämiseksi ovat varsin yleispiirteisiä. Lautakunnan 
mielestä vedenlaisen melun riskialueille tuleekin laatia tarkemmat selvi-
tykset niistä toimenpiteistä, joilla minimoidaan vedenalaisen melun hait-
tavaikutukset eliöstölle. Selvityksissä tulee kiinnittää huomiota vedena-
laista melua aiheuttavien työvaiheiden ajoitukseen siten, että vedena-
laisen melun vaikutusalueella olevien merinisäkkäiden, lintujen ja kalo-
jen määrä on mahdollisimman pieni. 

Kiviaineksen kasauksen ja ammusten raivauksen aiheuttama sedimen-
tin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu arviointiselostuksessa esite-
tyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lähistölle. Haitta-aineiden osal-
ta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman pitoisuuden ylittäviä arvoja 
joillakin alueilla. Vaikka nämä alueet ovatkin suhteellisen pienialaisia ja 
vaikutukset suhteellisen lyhytkestoisia, saattavat vaikutukset olla mer-
kittäviä, jos ne kohdistuvat esimerkiksi kalojen suosimille ruokailualueil-
le. Lautakunnan mielestä näillä alueilla tulee vielä tehdä tarkempi arvio 
haitta-aineiden leviämisestä vesipatsaaseen ja niiden vaikutuksesta ka-
lojen ravintoon ja kaloihin.

Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään loppuun seuraava kappale: 
"Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdolllista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla."

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun seuraava kappale: 
"Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 6
Timo Korpela, Timo Latikka, Lea-Riitta Mattila, Matti Niemi, Sirpa Nor-
vio, Anita Vihervaara

Poissa: 0

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi
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§ 620
Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi siirtymisestä kolmen 
pilarin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin

HEL 2016-007102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 8.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Taipale) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 8.6.2016 merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäris-
töraportin vuodelta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettäväksi, 
miten Helsingin kaupunki voi siirtyä kolmen pilarin periaatetta (Triple 
Bottom Line) noudatettavaan kestävän kehityksen raportointiin, jossa 
tarkastellaan paitsi ympäristö-, myös sosiaalisia ja taloudellisia näkö-
kulmia. 

Selvitystä varten on saatu lausunnot ympäristölautakunnalta, sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta ja rakennusvirastolta. 
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Helsingin kaupunki julkaisee vuosittain useita kaupunkitasoisia raport-
teja, muun muassa tilinpäätöksen, henkilöstöraportin, vuosikertomuk-
sen ja ympäristöraportin. Nämä raportit ilmestyvät vuosittain maalis-ke-
säkuussa. Ympäristöraportti raportoi virastojen, liikelaitosten ja tytäryh-
tiöiden ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja toimii lisäksi kaupungin 
ympäristöpolitiikan seurantaraporttina. Raportin teemoja ovat ympäris-
töjohtaminen ja kumppanuudet, ilmastonsuojelu, ilmansuojelu, liikenne, 
meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja maaperän suojelu, hankinnat, 
jätteet ja materiaalitehokkuus, ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus, 
ympäristöriskit sekä ympäristötalous. Lisäksi siinä raportoidaan talous-
arvion sitovien ympäristötavoitteiden toteumat. Muissa vuosiraporteissa 
raportoidaan laajemmin kestävyyden taloudellisesta ja henkilöstön 
osalta sosiaalisesta näkökulmasta.

Kaupunkiorganisaatio muuttuu 1.6.2017 alkaen merkittävästi ja sen 
myötä tulee pohdittavaksi myös muun muassa kaupungin raportoinnin 
tarpeet, raportointitapa ja raportointisykli. Ympäristölautakunta toteaa 
lausunnossaan, että tässä yhteydessä olisi hyvä tehdä myös selvitys, 
tulisiko kaupungin jatkossa siirtyä usean erillisen vuosiraportin sijaan 
integroituun raportointiin tai jotain tiettyä raportointiviitekehystä noudat-
tavaan raportointiin. Tällainen on esimerkiksi GRI G4, joka sisältää 
kaikki kestävän kehityksen näkökulmat. Pelkkää ympäristöraporttia ei 
voi muuttaa kestävän kehityksen raportiksi, vaan muutos koskee kaik-
kia kaupungin vuosiraportteja, sillä muuten tilanne johtaa päällekkäi-
seen raportointiin ja vaatii lisäresursseja. Selvitys olisi hyvä käynnistää 
seuraavan valtuustokauden alussa.

Nykyinen ympäristöraportti raportoi laajasti ympäristönäkökulmasta ja 
taloudellinen näkökulma on mukana lähinnä ympäristötilinpidon kautta. 
Sosiaalinen kestävyys ei raportissa tällä hetkellä näy. Jos sitä halutaan 
lisätä, olisi ympäristöraportin yhteydessä mahdollista raportoida esi-
merkiksi tiettyjä valtuuston hyväksymästä globaalivastuustrategiasta 
nostettavia indikaattoreita. Globaalivastuustrategian toteutumista ei vie-
lä toistaiseksi ole raportoitu.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaan ”triple bottom linessa” on on-
gelmallista mm. se, ettei kolmea erillistä kirjanpitoa ole helppo koota 
yhteen. Esimerkiksi sosiaalisen pääoman tai ympäristö- ja ekologisen 
terveyden arviointi euroissa on vaikeaa. Myöskään ei ole olemassa 
yleisesti hyväksyttyjä standardeja tai kriteereitä, on käyttäjäorganisaa-
tion mahdollista mukauttaa malliin omat tarpeensa, käytäntönsä ja ym-
päristönsä. Malli mahdollistaa myös tarkastelun eri tasoilla (valtio, kau-
punki, kaupunginosa).

Uudessa organisaatiossa tulee myös määritellä millä organisaation ta-
soilla tietoja jatkossa raportoidaan. Tällä hetkellä taso on hallintokunta-
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taso. Tiedonkeruuprosessi on työllistävä ja myös sitä tulisi uudessa or-
ganisaatiossa kehittää. Esimerkiksi tilinpäätöksen ja ympäristötilinpi-
toon kuuluvien tietojen keruun ja raportoinnin yhdistämistä tulisi selvit-
tää. Tietojen raportoinnissa tulisi olla käytettävissä järjestelmä, jonka 
avulla olisi mahdollista kerätä kaikki tiedot yhteen ja välttyä päällekkäi-
seltä ja moninkertaiselta raportoinnilta. Tässä yhteydessä on syytä ke-
hittää ja modernisoida raportointimenetelmiä, joilla voidaan helpottaa 
tiedon päivittämistä ja hyödyntämistä. Raportointitavan modernisointi ja 
johdonmukaistaminen kaupunkitasolla loisi paremmat edellytykset seu-
rata toimintaa ja hyödyntää tietoa toiminnan ohjauksessa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 25.10.2016

HEL 2016-007102 T 00 00 03

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kaarin Taipaleen toivomus-
ponnesta, jossa edellytetään selvittämään, miten Helsingin kaupunki 
voi siirtyä kolmen pilarin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen 
raportointiin.

Rakennusvirasto raportoi kaupunkiyhteiseen ympäristöraporttiin, joka 
toimii kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaraporttina. Lisäksi raken-
nusvirasto on tuottanut oman ympäristöraportin vuosittain jo kahden 
vuosikymmenen ajan. Tämä raportti tukeutuu viraston ympäristöohjel-
maan, jonka toimenpiteet perustuvat kaupungin strategiaohjelmaan, 
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kaupungin ympäristöpolitiikkaan ja erilaisiin ympäristönsuojelun osa-
alueohjelmiin ja -suunnitelmiin, kuten esimerkiksi ilmasuojelusuunnitel-
maan tai hulevesistrategiaan. Rakennusviraston toimintakenttä on ym-
päristövaikutuksiltaan merkittävä ja ympäristöasioiden integrointi toi-
mintaan on vahvan kehityksen alla. Jos kaupunki siirtyisi vahvemmin 
kohti kolmen pilarin raportointiperiaatetta, ohjaisi se myös virastojen toi-
minta- ja raportointimallia.

Mikäli raportointia lähdettäisiin kehittämään kohti kolmen pilarin mallia, 
olisi ensisijaisen tärkeää selvittää kaikkien kaupungin vuosiraportoin-
tien päällekkäisyydet ja tunnistaa synergiat. Lisäksi yhtä tärkeää on ke-
hittää ja modernisoida raportointimenetelmiä, joilla voidaan helpottaa 
tiedon päivittämistä ja hyödyntämistä. Nykyisin tiedon kokoaminen on 
useiden asiantuntijoiden käsityötä, tietoa kerätään ja kootaan osastoilta 
ja yksiköistä monien henkilöiden yhteistyönä. Työllistävä raportointi li-
sää virheiden lisääntymisen riskiä. Problematiikka on erityisen vahva 
ympäristötilipidon kohdalla. Raportointitavan modernisointi ja johdon-
mukaistaminen kaupunkitasolla loisi paremmat edellytykset seurata toi-
mintaa ja hyödyntää tietoa toiminnan ohjauksessa, kun se olisi ajanta-
saisempaa. 

Kolmen pilarin periaatetta noudattava kestävän kehityksen mukainen 
raportointimalli on hyvä ja kannatettava tapa raportoida kaupungin kes-
tävyystavoitteisiin pääsyä. Raportointimallin tulee heijastaa tavoitteiden 
asetantaa, jolloin tavoitteistoakin tulisi ohjata vahvemmin kolmen pilarin 
malliin. Tämä vaatisi paitsi ympäristöpolitiikan päivittämistä, myös stra-
tegiaohjelman suuntaamista siihen, että tuotetaan vain yksi kestävyys-
raportti. Ponsissa mainitun selvityksen tulisi koskea kaikkea kaupungin 
vuosiraportointia, ei vain ympäristöraporttia. Ensimmäisiä askelia voisi 
olla toimintakertomuksen ja ympäristöraportoinnin yhtymäkohtien entis-
tä vahvempi tunnistaminen ja yhdistäminen. Kaupunkiorganisaatio 
muuttuu kesällä 2017, jonka jälkeen mahdollinen muutos on aikaisin-
taan selvitettävissä, kun toiminnot ovat selkeytyneet.

Lisätiedot
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202

heidi.huvila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.10.2016 § 320

HEL 2016-007102 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon toivomusponnesta, 
jossa edellytetään selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki voi siirtyä 
kolmen pilarin periaatetta (Triple Bottom Line)noudattavaan kestävän 
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kehityksen raportointiin, jossa tarkastellaan paitsi ympäristö-, myös so-
siaalisia ja taloudellisia näkökulmia.

Helsingin kaupunki julkaisee vuosittain useita kaupunkitasoisia raport-
teja, muun muassa tilinpäätöksen, henkilöstöraportin, vuosikertomuk-
sen ja ympäristöraportin, jotka ilmestyvät kerran vuodessa maalis-ke-
säkuussa. Ympäristöraportti raportoi virastojen, liikelaitosten ja tytäryh-
tiöiden ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja toimii lisäksi kaupungin 
ympäristöpolitiikan seurantaraporttina. Raportin teemoja ovat ympäris-
töjohtaminen ja kumppanuudet, ilmastonsuojelu, ilmansuojelu, liikenne, 
meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja maaperän suojelu, hankinnat, 
jätteet ja materiaalitehokkuus, ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus, 
ympäristöriskit sekä ympäristötalous. Lisäksi siinä raportoidaan talous-
arvion sitovien ympäristötavoitteiden toteumat. Muissa vuosiraporteissa 
raportoidaan laajemmin kestävyyden taloudellisesta ja henkilöstön 
osalta sosiaalisesta näkökulmasta.

Kaupunkiorganisaatio muuttuu 1.6.2017 alkaen merkittävästi ja sen 
myötä tulee pohdittavaksi myös muun muassa kaupungin raportoinnin 
tarpeet, raportointitapa ja raportointisykli. Ympäristölautakunnan mie-
lestä samassa yhteydessä olisi hyvä tehdä myös selvitys, tulisiko kau-
pungin jatkossa siirtyä usean erillisen vuosiraportin sijaan integroituun 
raportointiin tai jotain tiettyä raportointiviitekehystä noudattavaan rapor-
tointiin. Tällainen on esimerkiksi GRI G4, joka sisältää kaikki kestävän 
kehityksen näkökulmat. Pelkkää ympäristöraporttia ei voi muuttaa kes-
tävän kehityksen raportiksi, vaan muutos koskee kaikkia kaupungin 
vuosiraportteja, sillä muuten tilanne johtaa päällekkäiseen raportointiin 
ja vaatii lisäresursseja. Selvitys olisi hyvä käynnistää heti syksyllä 
2017, jotta kaupungin olisi mahdollista siirtyä valittavaan raportointita-
paan jo vuoden 2018 toimintojen raportoinnin yhteydessä.

Nykyinen ympäristöraportti raportoi erittäin laajasti ympäristönäkökul-
masta ja taloudellinen näkökulma on mukana ympäristötilinpidon kaut-
ta. Sosiaalinen kestävyys ei raportissa tällä hetkellä näy. Jos sitä halu-
taan lisätä, olisi ympäristöraportin yhteydessä mahdollista raportoida 
esimerkiksi tiettyjä valtuuston hyväksymästä globaalivastuustrategiasta 
nostettavia indikaattoreita. Globaalivastuustrategian toteutumista ei vie-
lä toistaiseksi ole raportoitu. 

Uudessa organisaatiossa tulee myös määritellä millä organisaation ta-
soilla tietoja jatkossa raportoidaan. Tällä hetkellä taso on hallintokunta-
taso. Tiedonkeruuprosessi on työllistävä ja myös sitä tulisi uudessa or-
ganisaatiossa kehittää. Esimerkiksi tilinpäätöksen ja ympäristötilinpi-
toon kuuluvien tietojen keruun ja raportoinnin yhdistämistä olisi hyvä 
selvittää. Tietojen raportoinnissa olisi hyvä olla käytettävissä järjestel-
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mä, jonka avulla olisi mahdollista kerätä kaikki tiedot yhteen ja välttyä 
päällekkäiseltä ja moninkertaiselta raportoinnilta.

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä kestävän kehityksen kaikkien nä-
kökulmien raportointia ja kannattaa selvityksen käynnistämistä uudessa 
organisaatiossa yhteistyössä muiden kaupunkitasoisten vuosiraporttien 
kanssa. Lautakunta näkee mahdollisena myös sen, että ympäristöra-
portin yhteydessä jatkossa raportoidaan globaalivastuustrategian toteu-
tumisesta.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Johanna Af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2016 § 246

HEL 2016-007102 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

"Helsingin kaupunki julkaisee vuosittain ympäristöraportin. Viimeisin on 
julkaistu keväällä 2016 ja se sisältää tietoja vuodesta 2015. Julkaisu on 
54-sivuinen ja se kattaa virastoista ja liikelaitoksista koottuja tietoja il-
mastonsuojelusta, ilmansuojelusta, liikenteestä, meluntorjunnasta, ve-
siensuojelusta, luonnon ja maaperän suojelusta, hankinnoista, jätteistä 
ja muista ympäristöön liittyvistä tekijöistä. Nykytilanteessa ympäristöte-
kijöitä ei tarkastella taloudelliselta tai sosiaaliselta kannalta, mutta esi-
merkiksi kustannuksiin viitataan. Raportissa on esitetty myös talousar-
vion sitovat tavoitteet toteutumineen. 

Ilmaisu "triple bottom line" määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 
1994. Brittiläinen John Elkington esitti, että yritysten tulisi mitata talou-
dellista ja sosiaalista tasoa sekä ympäristötekijöitä. Hänen mukaansa 
vasta kun yritykset mittaavat sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, 
voidaan puhua sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesta organisaatios-
ta. 

Eräs ongelma ”triple bottom linessa” on se, ettei kolmea erillistä kirjan-
pitoa ole helppo koota yhteen. Esimerkiksi sosiaalisen pääoman tai ym-
päristö- ja ekologisen terveyden arviointi euroissa on vaikeaa. Toisin 
sanoen on vaikea mitata sitä, missä määrin organisaatio voi olla kestä-
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vä tai harjoittaa kestävää kasvua ja kehitystä.  Monet yritykset ovat kui-
tenkin siirtyneet ”triple bottom lineen”, jota voi kutsua kolmen pilarin pe-
riaatteeksi tai tilinpitokehikoksi. Koska ei ole olemassa yleisesti hyväk-
syttyjä standardeja tai kriteereitä, on käyttäjäorganisaation mahdollista 
mukauttaa malliin omat tarpeensa, käytäntönsä ja ympäristönsä. Malli 
mahdollistaa myös tarkastelun eri tasoilla (valtio, kaupunki, kaupungi-
nosa).

Taloudelliset muuttujat kuvaavat rahavirtoja ja tehokasta resurssien 
käyttöä, ympäristömuuttujat puolestaan luonnonvarojen elinkelpoisuut-
ta kuten esimerkiksi ilman ja veden laatua, energiankulutusta, luonnon-
varoja, kiinteiden ja myrkyllisten jätteiden osuutta ja maankäyttöä. Sosi-
aaliset muuttujat puolestaan kuvaavat koulutuspääomaa, terveyttä ja 
hyvinvointia, elämänlaatua ja sosiaalista pääomaa sekä kestävyyttä.  

Helsingin kaupungin ympäristöraportin painopiste on ympäristötekijöi-
den käsittelyssä. Tämä painotus tulee jatkossa säilyttää. Raportissa on 
kevyesti viitattu taloudellisiin tekijöihin. Sen sijaan raportista puuttuu so-
siaalisten tekijöiden tarkastelu, joka edellyttää sopivien indikaattoreiden 
valintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sosiaalisten ja taloudellis-
ten tekijöiden tarkastelua ympäristötekijöiden yhteydessä, kuitenkin si-
ten, ettei ympäristöraportti laajene vaikeasti hallittavaksi ja hahmotetta-
vaksi kokonaisuudeksi."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sirpa Hintzell, ta. ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 28529

sirpa.hintzell(a)hel.fi
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§ 621
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi maamassojen ja infra-
rakentamisen kilpailutuksen ja hankintojen julkistaminen avoimena 
datana

HEL 2016-007115 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 8.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Karhuvaara) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimintaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi 2, Kvsto 8.6.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 8.6.2016 merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäris-
töraportin vuodelta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää, että maamas-
sojen ja infrarakentamisenkilpailutus, hankinnat ja toimijat sekä toimin-
nan tuotot ja kulut tehdään kaupungin sivuille näkyviksi avoimen datan 
periaatteiden mukaan. Näin voidaan myös seurata alueille toteutettavia 
kilpailuja, viranhaltijoiden suorahankintoja ja seurata kaupungin raken-
tumisen kulurakennetta.

Selvitystä varten on saatu lausunnot rakennusvirastolta ja hankintakes-
kukselta.

Rakennusvirasto on lausunnossaan todennut, että virastolla oli käytös-
sään ennen 1.1.2017 oma taloushallintojärjestelmä, jolloin taloustiedot 
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eivät olleet saatavilla avoimessa datassa. Rakennusvirasto siirtyi käyt-
tämään kaupunkiyhteistä järjestelmää kuluvan vuoden alusta ja tästä 
alkaen taloustietojen raportointi avoimen data avulla hoidetaan kaupun-
kiyhteisen raportointisyklin ja -sisällön mukaisesti. 

Helsingin kaupunki julkaisee avoimena datana kaupungin virastojen 
hankintatiedot. Tiedot sisältävät Helsingin kaupungin ostot (palvelut, ai-
neet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. 
Hankintatiedot käsittävät kaikkien virastojen ja liikelaitosten ostot. Tie-
dot mahdollistavat ostojen tarkastelun toimittaja- ja tilitasolla. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi 2, Kvsto 8.6.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 27.10.2016

HEL 2016-007115 T 00 00 03

Ponnessa mainittuja tietoja ei ole avoimessa datassa saatavilla. Ra-
kennusvirasto noudattaa kaupungin avoimen data periaatteita. Raken-
nusvirastossa on käytössä oma taloushallintojärjestelmä, mutta siirtyy 
käyttämään kaupunkiyhteistä järjestelmää 1.1.2017. Tämän jälkeen ta-
loustietojen raportointi avoimen datan avulla hoidetaan kaupunkiyhtei-
sen raportointisyklin ja -sisällön mukaisesti.

Lisätiedot
Kari Vuorinen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 38240

kari.vuorinen(a)hel.fi
Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
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leena.sutela(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 22.09.2016 § 135

HEL 2016-007115 T 00 00 03

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi valtuutettu Arja Karhuvaaran toivo-
muspontta koskevan lausunnon seuraavasti:

Hankintakeskus ja sen kilpailuttamat tuotteet

Helsingin kaupungin hankintakeskuksen tehtävänä on palvella kaupun-
gin hallintokuntia tarjoamalla toimialaansa kuuluvia kilpailutus- ja logis-
tiikkapalveluita. Hankintakeskus huolehtii teknisen palvelun lautakun-
nan alaisena osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tu-
kipalveluista kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti.

Hankintakeskuksessa kilpailutetaan tavara- ja palveluhankintoja yhteis-
hankintoina ja erillishankintoina. Yhteishankinnat tehdään puitesopi-
muksina, joita voivat hyödyntää kaikki hallintokunnat. Erillishankinta 
tehdään tyypillisesti vain yhden hallintokunnan käyttöön sen tekemän 
toimeksiannon perusteella. Hankintakeskuksessa ei kilpailuteta maan-
käyttöön tai infrarakentamiseen liittyviä eikä muitakaan urakkahankinto-
ja.

Hankintakeskuksen kilpailutuksissa noudatetaan hankintalainsäädän-
töä, talousarvion noudattamisohjeita, kaupungin hankintaohjeita ja har-
maan talouden torjunnan ohjetta sekä kaupungin hankintastrategiaa.

Hankintamenettelyt

Hankintakeskuksessa käytetään hankintalain mukaisia hankintamenet-
telyjä. Pääasiallisesti käytetään avointa menettelyä, toisinaan myös ra-
joitettua menettelyä ja neuvottelumenettelyä. Koska hankintakeskus on 
nimenomaan kilpailuttamisia hoitava hallintoyksikkö, tehdään suora-
hankintaa hyvin vähän, ja silloin kun suorahankintaa tehdään, voidaan 
sitä tehdä vain, jos hankintalaissa suorahankinnalle asetetut edellytyk-
set täyttyvät. Suorahankinnoista tehdään hankintalain mukaisesti aina 
myös hankintapäätös.

Kilpailutuksissa käytetään säännönmukaisesti sähköistä kilpailutusjär-
jestelmää (Cloudia) tarjouspyyntöjen laadinnassa ja julkaisemisessa 
sekä tarjousten vastaanottamisessa. Hankintakeskuksen avoinna ole-
vat kilpailutukset ovat kaikkien nähtävillä hankintakeskuksen internet-
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sivulla sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän tarjousportaalissa (tarjous-
palvelu.fi).

Hankintakeskuksen valmistelemat hankintapäätökset tekee joko han-
kintajohtaja toimivaltuuksiensa puitteissa tai teknisen palvelun lauta-
kunta. Hankintajohtajan ja teknisen palvelun lautakunnan päätökset 
löytyvät avoimen datan periaatteen mukaisesti Helsingin kaupungin jul-
kisilta nettisivuilta.

Hankinta-asiakirjojen, hankintapäätösten ja hankintasopimusten julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan julkisuuslakia. Hankinta-
keskuksen tarjouspyynnöt löytyvät kaikille avoimina tietoina sähköises-
tä tarjousportaalista tarjouspalvelu.fi:stä allekirjoittamisen ja julkaisemi-
sen jälkeen. Jo päättyneiden kilpailutusten asiakirjoista annetaan julki-
suuslain mukaisesti tietoja pyydettäessä.

Hankintapäätökset liitteineen ovat julkisia niiden allekirjoittamisen jäl-
keen. Hankintapäätökset näkyvät avoimen datan periaatteiden mukai-
sesti Helsingin kaupungin julkisilla nettisivuilla viranhaltijapäätöksinä tai 
teknisen palvelun lautakunnan päätössivuilla.

Hankintasopimus on julkinen sen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousa-
siakirjat ovat yleisölle julkisia niin ikään hankintasopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen. Hankintasopimuksissa ja tarjousasiakirjoissa olevat lii-
ke- ja ammattisalaisuudet eivät ole julkisia. Hankintasopimuksista ja 
tarjousasiakirjoista annetaan julkisuuslain mukaisesti tietoja pyydet-
täessä.

Hankintatiedot avoimena datana

Helsingin kaupunki julkaisee avoimena datana kaupungin virastojen 
hankintatiedot. Tiedot sisältävät Helsingin kaupungin ostot (palvelut, ai-
neet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. 
Hankintatiedot käsittävät kaikkien virastojen ja liikelaitosten ostot. Tie-
dot mahdollistavat ostojen tarkastelun toimittaja- ja tilitasolla.

Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
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§ 622
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Suomenlinnassa asuvien asu-
kasportista

HEL 2017-001951 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Suomenlinnassa asuville järjestettäisiin oma asukasport-
ti lauttarantaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoitta-
nut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Suomenlinnan terminaalin asukasportti on otettu käyttöön 
29.5.2017. Asukasportista voivat kulkea vain vakituisesti Suomenlin-
nassa asuvat henkilöt heille myönnettävällä kulkutunnisteella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.04.2017 § 62

HEL 2017-001951 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteeseen kos-
kien Suomenlinnan lauttalaiturin asukasporttia.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. Suo-
menlinnan hoitokunta on valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esitte-
lee ja hallinnoi Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomen-
linnaa. Suomenlinnan Liikenne Oy on kaupungin kokonaan omistama 
osakeyhtiö, joka hoitaa yhteistariffiliikennettä Kauppatorin ja Suomen-
linnan päälaiturin välillä.

HKL:n hankesuunnitelmassa Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja 
laiturijärjestelyjen uudistamisesta 18.5.2015 on kuvattu nyt käynnissä 
oleva Suomenlinnan päälaiturin terminaalialueen uudistus- ja kunnos-
tustöiden sisältö. Hankkeen suunnittelu on tehty tiiviisti terminaalia 
käyttävän Suomenlinnan Liikenne Oy:n sekä Suomenlinnan hoitokun-
nan kanssa.

Terminaalin uudistuksen yhteydessä on toteutettu asukasportti. Portilla 
halutaan varmistaa asukkaille sujuvampi kulku lautalle etenkin turisti-
kautena. 

Valmistelut asukasportin käytön järjestämisestä ovat käynnissä. Tarkoi-
tus on, että asukasportin käyttö järjestetään niin, että asukasportista voi 
kulkea vain kulkutunnisteella, jonka Suomenlinnan asukas voi hankkia. 
Asukasportissa toteutetaan myös matkustajalaskenta. 
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HKL vastaa asukasportin kunnossapidon kustannuksista. Suomenlin-
nan Liikenne Oy vastaa kulkulupien myöntämisestä sekä hallinnoi kul-
kuluparekisterin ylläpitoa. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön 
vuoden 2017 aikana.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
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§ 623
Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden eräiden virko-
jen nimikkeiden muuttaminen

HEL 2017-004527 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti seuraavien kaupunkiympäristön toimialan vir-
kojen nimikkeiden muuttamisesta 1.6.2017 alkaen:

Kaupunkiympäristö toimialan ympäristöpalvelujen ympäristöterveys-yk-
sikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 128043) 
nimikkeet muutetaan ympäristötarkastajiksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta esittää ympäristökeskuksen ympäristöterveyso-
saston terveydensuojeluyksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 
023032, 128029 ja 128043) nimikkeiden muuttamista ympäristötarkas-
tajiksi. 1.6.2017 alkaen edellä mainitut virat ovat kaupunkiympäristö toi-
mialan ympäristöpalveluissa ympäristöterveys-yksikössä.

Ympäristökeskuksen organisaatiomuutoksen yhteydessä (1.1.2014 al-
kaen) yhteensä kolme entisen ympäristöterveysyksikön terveystarkas-
tajaa siirrettiin uuteen ympäristöterveysosastoon, jossa suurimmalla 
osalla on nimikkeenä ympäristötarkastaja. Myös yksikön esimiehen ni-
mike on johtava ympäristötarkastaja. Vakanssien tehtäväkuvat ovat hy-
vin saman tyyppiset. Vakanssit sijoittuvat tehtävien vaativuusluokitte-
lussa luokkiin E ja F. Osaston kaikkien tarkastajien tehtävänä ovat ym-
päristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtävät, johon kuuluu 
mm. erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä toimenpidepyyntöjen kä-
sittelyä.  Mainitut kolme terveystarkastajaa ovat Helsingissä ainoat, joil-
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la on ko. virkanimike. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa heille ohjau-
tuu runsaasti heille kuulumattomia asioita ja mm. puheluita asiakkaan 
ottaessa yhteyttä terveystarkastajaan riippumatta asian sisällöstä. Ter-
veydensuojeluyksikön rinnakkaisen asumisterveysyksikön kaikkien va-
kanssien nimike on ympäristötarkastaja.

Asiasta on jo aiempi ympäristölautakunnan esitys (9.8.2016, 255 §). 
Esitystä ei kuitenkaan käsitelty kaupunginhallituksessa, koska henkilös-
tön asianmukaisesta kuulemisesta ja edustuksellisesta käsittelystä oli 
syntynyt epäselvyyttä.

Ympäristökeskus on saanut 4.8.2016 kaupunginkanslian puoltavan ni-
mike- ja palkkalausunnon nimikkeiden muuttamiseksi edellyttäen, ettei 
muutoksilla ole palkkavaikutuksia. Virkojen haltijoita on kuultu ja he 
esittävät nimikemuutoksen toteuttamista. Asia on käsitelty ympäristö-
keskuksen henkilöstötoimikunnassa 19.4.2017. Henkilöstötoimikunnal-
la ei ollut huomauttamista esityksestä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 141

HEL 2017-004527 T 01 01 00

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavien virkojen 
nimikkeiden muuttamista 1.6.2017 alkaen:

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksi-
kössä terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 
128043) nimikkeet muutetaan ympäristötarkastajiksi.
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Esittelijä
vs. ympäristöterveyspäällikkö
Päivi Vepsäläinen

Lisätiedot
Toni Lyyski, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64325

toni.lyyski(a)hel.fi
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§ 624
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Raken-
nusvirasto Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelun puitesopi-
mus

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, kumoten yleisten töiden lautakunnan päätök-
sen 9.5.2017 § 183, oikeuttaa rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
tekemään puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta ja asiantun-
tijapalveluista ympäristösuunnittelun puitesopimuksen 15.4.2017 alka-
vaksi 14.4.2019 päättyväksi suunnitelluksi hankintakaudeksi. Puitesopi-
mus tehdään seuraavien tarjouspyynnön ehdot täyttävien ja kokonais-
taloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneiden tarjoajien kanssa teh-
tävittäin seuraavasti:

Tehtävä 1: Monialaiset ympäristösuunnittelun toimeksiannot, yleis- ja 
rakennussuunnittelu, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,49
WSP Finland Oy 9,46
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,45
VSU maisema-arkkitehdit Oy 9,39
Ramboll Finland Oy 9,32

Tehtävä 2: Tavanomaiset viheralueiden suunnittelutoimeksiannot, viisi 
(5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
WSP Finland Oy 9,87
Viher- ja ympäristökonsultointi Vireo Oy 9,54
Studio Terra Oy 9,12
Sito Oy 8,99
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,95

Tehtävä 3: Monialaiset strategisen tason ympäristösuunnitelmat ja -sel-
vitykset, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Sito Oy 9,01
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Studio Terra Oy 8,85
Ramboll Finland Oy 8,77
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,74
Destia Oy 8,72

Tehtävä 4: Kaavoitukseen liittyvät yleis- ja ideasuunnitteluun liittyvät vii-
tesuunnitelmat, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,23
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,12
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 9,05
MASU Planning Oy 8,90
Ramboll Finland Oy 8,87

Tehtävä 5: Kulttuuri- ja ympäristöhistorialliset selvitykset, kolme (3) so-
pimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,14
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 8,70
Ramboll Finland Oy 8,11

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat hankinnat koskevat toimeksiantoja, joi-
ta ei kilpailuteta erillishankintoina. Sopimuskaudella noudatettava me-
nettely: 

1. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. 
Toimeksiannon arvo voi olla enintään 100 000 euroa (alv 0 %).

2. Kustakin erillisestä puitejärjestelyyn perustuvasta tehtävästä raken-
nusvirasto pyytää puitesopimusten kokonaistaloudellisessa edullisuus-
järjestyksessä tarjousta siltä puitesopimuskonsultilta, jolla on mahdolli-
suus toteuttaa hankinta. Mahdollisuutta arvioitaessa huomioidaan tar-
joajan kapasiteetti toteuttaa työ vaadittavassa aikataulussa.

3. Valinnassa voidaan ottaa huomioon, jos toimittajan vastuuhenkilö on 
ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai hän tuntee muuten 
hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää toimek-
siannossa.

4. Yksittäistä toimeksiantoa koskevassa tarjouksessa tulee esittää työn 
laajuus, aikataulu ja tehtävästä maksettava enimmäishinta (=kattohin-
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ta). Tarjouksessa tulee esittää työmäärät henkilöittäin eriteltynä. Jos ti-
laaja katsoo, että annettu tarjous vastaa työmäärää ja on aikataulun 
yms. asioiden osalta hyväksyttävä, tehdään tilaus sen perusteella. Mi-
käli tarjous ei ole tilaajan mielestä hyväksyttävä, pyydetään tarjousta 
seuraavaksi edullisimmalta tehtävään soveltuvalta puitesopimuskonsul-
tilta.

5. Konsultin tulee tehdä tarjous jokaisesta toimeksiannosta erikseen. 
Tarjouksessa esitetään henkilöstö (jota ei saa vaihtaa ilman tilaajan 
suostumusta), sitova aikataulu ja kokonaishinta suunnittelualat eriteltyi-
nä. Aikataulussa tulee esittää välitavoitteiden ja valmistumisajankohdan 
lisäksi vähintään oleellisimmat työvaiheet sekä suunnitteluaikataulun 
kannalta kriittiset ajankohdat (myös muiden samaan aikaan laadittavien 
suunnitelmien osalta, jos ne vaikuttavat oleellisesti tämän työn etene-
miseen). Aikataulua laadittaessa tulee huomioida eri suunnitteluvaihei-
siin liittyvät ”viiveet” mm. tilaajan suunnitelmien kommentoinnista ja tar-
kastuksista sekä ilmoittamiseen, tiedottamiseen ja päätöksentekoon liit-
tyen.

Hankekohtaisessa toimeksiannossa tilaaja voi halutessaan pyytää tar-
jouksen yhteydessä selvityksen konsultin puitesopimuksen mukaisien 
henkilöiden työkannasta ja käynnissä olevien tehtäviensä aikatauluista 
arvioidessaan puitesopimuskonsultin kapasiteettiä suorittaa työ esite-
tyssä aikataulussa.

Lisäksi tilaaja voi järjestää hankkeesta puitesopimustoimittajien kesken 
minikilpailutuksen:

Minikilpailutus osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken. 

1. Toteutettavan hankkeen hankeohjelmassa määritellään hankkeen 
vaatimukset. Tarjouspyynnöstä voi ilmetä mm. ehdottomat vaatimukset 
ja millä perusteella valinta tullaan tekemään.

2. Tarjouspyyntö lähetetään puitesopimustoimittajille. 

3. Puitesopimustoimittaja lähettää tarjouksensa tilaajan määrittelemän 
ajan puitteissa. Tarjouksessa tulee noudattaa puitesopimuksen ehtoja.

4. Tilaaja valitsee saapuneista tarjouksista parhaan noudattaen tarjous-
pyynnössä ilmoittamiaan valinta- ja vertailukriteerejä sekä painoarvoja 
(hinnaltaan edullisin tai kokonaistaloudellisesti edullisin).

5. Tilaaja tiedottaa tarjouskilpailun lopputuloksesta kaikille tarjouksen 
jättäneille tarjoajille.

6. Tilaaja dokumentoi ja arkistoi materiaalin.
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Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sopimuksia voidaan jatkaa alku-
peräistä sopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voi-
massa sopimuskauden päättyessä yhden (1) + yhden (1) vuoden ajaksi 
(optiokausi) ja että optiokauden käytöstä päättää tilaaja.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo optiokausi mukaan lukien on raken-
nusviraston osalta hankintakaudella 5 000 000 euroa (alv 0 %).

Helsingin kaupungin organisaatio uudistuu 1.6.2017. Kaupunkiympäris-
tötoimialaan yhdistetään 7 nykyistä virastoa. Tilaajan uudelleenorgani-
soitumistilanteessa sopimus vastuineen ja velvoitteineen siirtyy auto-
maattisesti tilaajan toimintoja jatkavalle organisaatiolle.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tämän puitesopimuksen perusteel-
la tehdyissä hankinnoissa hankintapäätöksestä tulee ilmetä mahdolli-
nen poikkeaminen puitesopimusjärjestyksestä ja sen perustelu. Kau-
punginhallitus kehottaa toimialaa raportoimaan vuosittain asianomaisil-
le luottamuselimille eri puitesopimusten järjestyksestä poikkeamiset ja 
syyt niihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tämän puitesopimuksen perus-
teella tehdyissä hankinnoissa hankintapäätöksestä tulee ilmetä mah-
dollinen poikkeaminen puitesopimusjärjestyksestä ja sen perustelu. 
Kaupunginhallitus kehottaa toimialaa raportoimaan vuosittain asian-
omaisille luottamuselimille eri puitesopimusten järjestyksestä poikkea-
miset ja syyt niihin.

Kannattaja: Henrik Nyholm

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.5.2017 § 183
2 Tarjousten arviointitaulukko
3 Tarjousten arviointipöytäkirja
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4 Tarjouspyyntö 8.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunginhallitus
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, kumoten yleisten töiden lautakunnan pää-
töksen 9.5.2017 § 183, oikeuttaa rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston tekemään puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta ja 
asiantuntijapalveluista ympäristösuunnittelun puitesopimuksen 
15.4.2017 alkavaksi 14.4.2019 päättyväksi suunnitelluksi hankintakau-
deksi. Puitesopimus tehdään seuraavien tarjouspyynnön ehdot täyttä-
vien ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneiden tar-
joajien kanssa tehtävittäin seuraavasti:

Tehtävä 1: Monialaiset ympäristösuunnittelun toimeksiannot, yleis- ja 
rakennussuunnittelu, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,49
WSP Finland Oy 9,46
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,45
VSU maisema-arkkitehdit Oy 9,39
Ramboll Finland Oy 9,32

Tehtävä 2: Tavanomaiset viheralueiden suunnittelutoimeksiannot, viisi 
(5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
WSP Finland Oy 9,87
Viher- ja ympäristökonsultointi Vireo Oy 9,54
Studio Terra Oy 9,12
Sito Oy 8,99
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,95
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Tehtävä 3: Monialaiset strategisen tason ympäristösuunnitelmat ja -sel-
vitykset, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Sito Oy 9,01
Studio Terra Oy 8,85
Ramboll Finland Oy 8,77
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,74
Destia Oy 8,72

Tehtävä 4: Kaavoitukseen liittyvät yleis- ja ideasuunnitteluun liittyvät vii-
tesuunnitelmat, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,23
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,12
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 9,05
MASU Planning Oy 8,90
Ramboll Finland Oy 8,87

Tehtävä 5: Kulttuuri- ja ympäristöhistorialliset selvitykset, kolme (3) so-
pimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,14
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 8,70
Ramboll Finland Oy 8,11

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat hankinnat koskevat toimeksiantoja, joi-
ta ei kilpailuteta erillishankintoina. Sopimuskaudella noudatettava me-
nettely: 

1. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. 
Toimeksiannon arvo voi olla enintään 100 000 euroa (alv 0 %).

2. Kustakin erillisestä puitejärjestelyyn perustuvasta tehtävästä raken-
nusvirasto pyytää puitesopimusten kokonaistaloudellisessa edullisuus-
järjestyksessä tarjousta siltä puitesopimuskonsultilta, jolla on mahdolli-
suus toteuttaa hankinta. Mahdollisuutta arvioitaessa huomioidaan tar-
joajan kapasiteetti toteuttaa työ vaadittavassa aikataulussa.
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3. Valinnassa voidaan ottaa huomioon, jos toimittajan vastuuhenkilö on 
ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai hän tuntee muuten 
hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää toimek-
siannossa.

4. Yksittäistä toimeksiantoa koskevassa tarjouksessa tulee esittää työn 
laajuus, aikataulu ja tehtävästä maksettava enimmäishinta (=kattohin-
ta). Tarjouksessa tulee esittää työmäärät henkilöittäin eriteltynä. Jos ti-
laaja katsoo, että annettu tarjous vastaa työmäärää ja on aikataulun 
yms. asioiden osalta hyväksyttävä, tehdään tilaus sen perusteella. Mi-
käli tarjous ei ole tilaajan mielestä hyväksyttävä, pyydetään tarjousta 
seuraavaksi edullisimmalta tehtävään soveltuvalta puitesopimuskonsul-
tilta.

5. Konsultin tulee tehdä tarjous jokaisesta toimeksiannosta erikseen. 
Tarjouksessa esitetään henkilöstö (jota ei saa vaihtaa ilman tilaajan 
suostumusta), sitova aikataulu ja kokonaishinta suunnittelualat eriteltyi-
nä. Aikataulussa tulee esittää välitavoitteiden ja valmistumisajankohdan 
lisäksi vähintään oleellisimmat työvaiheet sekä suunnitteluaikataulun 
kannalta kriittiset ajankohdat (myös muiden samaan aikaan laadittavien 
suunnitelmien osalta, jos ne vaikuttavat oleellisesti tämän työn etene-
miseen). Aikataulua laadittaessa tulee huomioida eri suunnitteluvaihei-
siin liittyvät ”viiveet” mm. tilaajan suunnitelmien kommentoinnista ja tar-
kastuksista sekä ilmoittamiseen, tiedottamiseen ja päätöksentekoon liit-
tyen.

Hankekohtaisessa toimeksiannossa tilaaja voi halutessaan pyytää tar-
jouksen yhteydessä selvityksen konsultin puitesopimuksen mukaisien 
henkilöiden työkannasta ja käynnissä olevien tehtäviensä aikatauluista 
arvioidessaan puitesopimuskonsultin kapasiteettiä suorittaa työ esite-
tyssä aikataulussa.

Lisäksi tilaaja voi järjestää hankkeesta puitesopimustoimittajien kesken 
minikilpailutuksen:

Minikilpailutus osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken. 

1. Toteutettavan hankkeen hankeohjelmassa määritellään hankkeen 
vaatimukset. Tarjouspyynnöstä voi ilmetä mm. ehdottomat vaatimukset 
ja millä perusteella valinta tullaan tekemään.

2. Tarjouspyyntö lähetetään puitesopimustoimittajille. 

3. Puitesopimustoimittaja lähettää tarjouksensa tilaajan määrittelemän 
ajan puitteissa. Tarjouksessa tulee noudattaa puitesopimuksen ehtoja.
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4. Tilaaja valitsee saapuneista tarjouksista parhaan noudattaen tarjous-
pyynnössä ilmoittamiaan valinta- ja vertailukriteerejä sekä painoarvoja 
(hinnaltaan edullisin tai kokonaistaloudellisesti edullisin).

5. Tilaaja tiedottaa tarjouskilpailun lopputuloksesta kaikille tarjouksen 
jättäneille tarjoajille.

6. Tilaaja dokumentoi ja arkistoi materiaalin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sopimuksia voidaan jatkaa alku-
peräistä sopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voi-
massa sopimuskauden päättyessä yhden (1) + yhden (1) vuoden ajaksi 
(optiokausi) ja että optiokauden käytöstä päättää tilaaja.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo optiokausi mukaan lukien on raken-
nusviraston osalta hankintakaudella 5 000 000 euroa (alv 0 %).

Helsingin kaupungin organisaatio uudistuu 1.6.2017. Kaupunkiympäris-
tötoimialaan yhdistetään 7 nykyistä virastoa. Tilaajan uudelleenorgani-
soitumistilanteessa sopimus vastuineen ja velvoitteineen siirtyy auto-
maattisesti tilaajan toimintoja jatkavalle organisaatiolle.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunnan käsittelystä

Yleisten töiden lautakunta päätti 9.5.2017 § 183 hylätä puistojen ja mui-
den viheralueiden suunnittelua ja asiantuntijapalveluja koskevan ympä-
ristösuunnittelun puitesopimuksen kilpailutuksen, koska sen hintakilpai-
lu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tämän hankinnan arvosta. 
Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipalkoilla ei saada vertailukel-
poista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri yrityksissä samaa työtä te-
kee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tarjouspyyntöön kirjattu mah-
dollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, "jos toimittajan vastuuhen-
kilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai tuntee 
muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää 
toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyksen ohittamisen, 
etenkin kun Rakennusviraston vallitseva käytäntö on, että kilpailutusjär-
jestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kirjallista päätöstä.

Yleisten töiden lautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Äänes-
tyksessä vastaehdotus voitti äänin 3-2 (tyhjiä 3, poissa 1) esittelijän eh-
dotuksen. 

Esittelijän ehdotus oli seuraava:

’ Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu- ja puisto-osaston 
tekemään puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta ja asiantun-
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tijapalveluista ympäristösuunnittelun puitesopimuksen 15.4.2017 alka-
vaksi 14.4.2019 päättyväksi suunnitelluksi hankintakaudeksi. Puitesopi-
mus tehdään seuraavien tarjouspyynnön ehdot täyttävien ja kokonais-
taloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneiden tarjoajien kanssa teh-
tävittäin seuraavasti:

Tehtävä 1: Monialaiset ympäristösuunnittelun toimeksiannot, yleis- ja 
rakennussuunnittelu, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,49
WSP Finland Oy 9,46
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,45
VSU maisema-arkkitehdit Oy 9,39
Ramboll Finland Oy 9,32

Tehtävä 2: Tavanomaiset viheralueiden suunnittelutoimeksiannot, viisi 
(5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
WSP Finland Oy 9,87
Viher- ja ympäristökonsultointi Vireo Oy 9,54
Studio Terra Oy 9,12
Sito Oy 8,99
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,95

Tehtävä 3: Monialaiset strategisen tason ympäristösuunnitelmat ja -sel-
vitykset, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Sito Oy 9,01
Studio Terra Oy 8,85
Ramboll Finland Oy 8,77
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 8,74
Destia Oy 8,72

Tehtävä 4: Kaavoitukseen liittyvät yleis- ja ideasuunnitteluun liittyvät vii-
tesuunnitelmat, viisi (5) sopimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 9,23
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,12
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Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 9,05
MASU Planning Oy 8,90
Ramboll Finland Oy 8,87

Tehtävä 5: Kulttuuri- ja ympäristöhistorialliset selvitykset, kolme (3) so-
pimuskumppania

Tarjoaja Vertailupisteet
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 9,14
LOCI maisema-arkkitehdit Oy 8,70
Ramboll Finland Oy 8,11

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat hankinnat koskevat toimeksiantoja, joi-
ta ei kilpailuteta erillishankintoina. Sopimuskaudella noudatettava me-
nettely: 

1. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. 
Toimeksiannon arvo voi olla enintään 100 000 euroa (alv 0 %).

2. Kustakin erillisestä puitejärjestelyyn perustuvasta tehtävästä raken-
nusvirasto pyytää puitesopimusten kokonaistaloudellisessa edullisuus-
järjestyksessä tarjousta siltä puitesopimuskonsultilta, jolla on mahdolli-
suus toteuttaa hankinta. Mahdollisuutta arvioitaessa huomioidaan tar-
joajan kapasiteetti toteuttaa työ vaadittavassa aikataulussa.

3. Valinnassa voidaan ottaa huomioon, jos toimittajan vastuuhenkilö on 
ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai hän tuntee muuten 
hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää toimek-
siannossa.

4. Yksittäistä toimeksiantoa koskevassa tarjouksessa tulee esittää työn 
laajuus, aikataulu ja tehtävästä maksettava enimmäishinta (=kattohin-
ta). Tarjouksessa tulee esittää työmäärät henkilöittäin eriteltynä. Jos ti-
laaja katsoo, että annettu tarjous vastaa työmäärää ja on aikataulun 
yms. asioiden osalta hyväksyttävä, tehdään tilaus sen perusteella. Mi-
käli tarjous ei ole tilaajan mielestä hyväksyttävä, pyydetään tarjousta 
seuraavaksi edullisimmalta tehtävään soveltuvalta puitesopimuskonsul-
tilta.

5. Konsultin tulee tehdä tarjous jokaisesta toimeksiannosta erikseen. 
Tarjouksessa esitetään henkilöstö (jota ei saa vaihtaa ilman tilaajan 
suostumusta), sitova aikataulu ja kokonaishinta suunnittelualat eriteltyi-
nä. Aikataulussa tulee esittää välitavoitteiden ja valmistumisajankohdan 
lisäksi vähintään oleellisimmat työvaiheet sekä suunnitteluaikataulun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 227 (333)
Kaupunginhallitus

Ryj/7
29.05.2017

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

kannalta kriittiset ajankohdat (myös muiden samaan aikaan laadittavien 
suunnitelmien osalta, jos ne vaikuttavat oleellisesti tämän työn etene-
miseen). Aikataulua laadittaessa tulee huomioida eri suunnitteluvaihei-
siin liittyvät ”viiveet” mm. tilaajan suunnitelmien kommentoinnista ja tar-
kastuksista sekä ilmoittamiseen, tiedottamiseen ja päätöksentekoon liit-
tyen.

Hankekohtaisessa toimeksiannossa tilaaja voi halutessaan pyytää tar-
jouksen yhteydessä selvityksen konsultin puitesopimuksen mukaisien 
henkilöiden työkannasta ja käynnissä olevien tehtäviensä aikatauluista 
arvioidessaan puitesopimuskonsultin kapasiteettiä suorittaa työ esite-
tyssä aikataulussa.

Lisäksi tilaaja voi järjestää hankkeesta puitesopimustoimittajien kesken 
minikilpailutuksen:

Minikilpailutus osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken. 

1. Toteutettavan hankkeen hankeohjelmassa määritellään hankkeen 
vaatimukset. Tarjouspyynnöstä voi ilmetä mm. ehdottomat vaatimukset 
ja millä perusteella valinta tullaan tekemään.

2. Tarjouspyyntö lähetetään puitesopimustoimittajille. 

3. Puitesopimustoimittaja lähettää tarjouksensa tilaajan määrittelemän 
ajan puitteissa. Tarjouksessa tulee noudattaa puitesopimuksen ehtoja.

4. Tilaaja valitsee saapuneista tarjouksista parhaan noudattaen tarjous-
pyynnössä ilmoittamiaan valinta- ja vertailukriteerejä sekä painoarvoja 
(hinnaltaan edullisin tai kokonaistaloudellisesti edullisin).

5. Tilaaja tiedottaa tarjouskilpailun lopputuloksesta kaikille tarjouksen 
jättäneille tarjoajille.

6. Tilaaja dokumentoi ja arkistoi materiaalin.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päättää, että sopimuksia voidaan jat-
kaa alkuperäistä sopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne 
ovat voimassa sopimuskauden päättyessä yhden (1) + yhden (1) vuo-
den ajaksi (optiokausi) ja että optiokauden käytöstä päättää tilaaja.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo optiokausi mukaan lukien on raken-
nusviraston osalta hankintakaudella 5 000 000 euroa (alv 0 %).

Helsingin kaupungin organisaatio uudistuu 1.6.2017. Kaupunkiympäris-
tötoimialaan yhdistetään 7 nykyistä virastoa. Tilaajan uudelleenorgani-
soitumistilanteessa sopimus vastuineen ja velvoitteineen siirtyy auto-
maattisesti tilaajan toimintoja jatkavalle organisaatiolle.’
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Yleisten töiden lautakunnan esittelijä jätti seuraavan eriävän mielipi-
teen:

’Jätän esittelijänä eriävän mielipiteen. Asia olisi pitänyt päättää alkupe-
räisen päätösesityksen mukaisesti. Puitesopimuksen kilpailutuksen pe-
riaatteet on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 15.11.2016. Han-
kinta on hankintalain mukainen. Hankintalain mukaisia hankinnan kes-
keyttämisen perusteita ei ole.'

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
11.5.2017 § 26 ottaa yleisten töiden lautakunnan tekemän em. päätök-
sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Hankinnasta

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ympäristösuun-
nittelusta, ja kilpailutus käsittää viisi osatehtävää erilaisista suunnittelu-
toimeksiannoista. Kilpailutuksen periaatteet on hyväksytty yleisten töi-
den lautakunnassa 15.11.2016. 

Hankinta on kilpailutettu rakennusviraston toimesta hankintarenkaana 
yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston kanssa. Näistä 
jokainen tekee puitesopimuksesta omat päätöksensä. Hankintamenet-
telynä on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus lähetettiin jul-
kaistavaksi 9.12.2016. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
1.2.2017.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo optiokausi mukaan lukien on koko 
hankintarenkaan osalta hankintakaudella 6 000 000 euroa (alv 0 %). 
Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. 
Toimeksiannon arvo voi olla enintään 100 000 euroa (alv 0).

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, painoarvot: 
hinta 50 %, laatu 50 % (laadun osalta projektipäälliköt 40 %, suunnitte-
lijat 40 % ja yrityksen henkilöresurssit 20 %). Tarjouksessa pyydettiin il-
moittamaan henkilöryhmän 01 veloitushinta, jota käytetään vertailussa. 
Henkilöryhmien 02 - 06 käytettävä veloitushinta lasketaan konsultin il-
moittaman henkilöryhmän 01 veloitushinnan perusteella tarjouspyyn-
nöstä ilmenevällä laskentakertoimella.

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset yhteensä 14 tarjoajalta. 
Asiantuntijoista valittu arviointiryhmä on arvioinut kaikki tarjousvertai-
luun hyväksytyt tarjoukset.

Tarkempi selostus asiasta on yleisten töiden lautakunnan esityslistalla, 
joka on liitteenä 1. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kuvaa-
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vat laatu- ja hintapisteytyksen vertailutaulukko on esitetty liitteessä 2, 
laatuarviointipöytäkirja liitteessä 3 ja tarjouspyyntö liitteessä 4.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että kyseessä on hankinta, jossa on noudatettava julki-
sista hankinnoista annetun lain määräyksiä mm. tarjouspyynnön laati-
misesta, hankintailmoituksista, tarjoajien valinnasta ja hankintapäätök-
sestä. Hankinta voidaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaan 
keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tällaisia syitä voi-
vat oikeuskäytännön mukaan olla esim. tarjouspyynnön tulkinnanvarai-
suus tai epäselvyys taikka merkittävä virhe tarjouspyynnössä. 

Yleisten töiden lautakunta on 15.11.2016 § 442 käsitellyt nyt esillä ole-
van puitesopimuksen kilpailutuksen periaatteet, ja tarjouspyyntö on sii-
nä yhteydessä ollut myös lautakunnan käytössä. Hankintamenettely on 
toteutettu lautakunnan käsittelemien linjausten pohjalta. Käytetyt han-
kintaperiaatteet ovat vastaavan tyyppisiä kuin yleisten töiden lautakun-
nan aiemmin vuonna 2016 päättämissä silta- ja taitorakennesuunnitte-
lun puitesopimusten kilpailutuksissa.

Ympäristösuunnittelun puitesopimuksen hankintamenettelyssä ja tar-
jouspyynnön laatimisessa ei ole ilmennyt sellaisia virheellisyyksiä tai 
muutoinkaan sellaisia seikkoja, joiden johdosta hankinnan keskeyttämi-
nen, jollaiseksi lautakunnan hylkäävä päätös on katsottava, olisi perus-
teltua. Hankinta on valmisteltu hyvin, ja ehdot ovat asianmukaisia.

Lautakunnan päätöksen perusteluissa esitetyt seikat, kuten konsulttien 
laskutuksen asianmukaisuus suhteessa hankkeen edellyttämään työ-
hön ja käytettäviin henkilöresursseihin ovat asioita, joihin hankintayk-
sikkö voi hankkeen kuluessa vaikuttaa osana normaalia projektien hal-
lintaa. Etusijajärjestyksestä poikkeamisen mahdollisuus ei ole epäta-
vanomaista puitejärjestelyissä, eikä kyseisitä asioista lain tai kaupungin 
ohjeistuksen mukaan ole tarpeen tehdä erillistä päätöstä. Poikkeami-
sen syy, joka aina perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin perusteisiin, 
kirjataan kulloinkin tilaukseen.

Lopuksi esittelijä toteaa, että käynnissä oleviin ympäristösuunnittelu-
hankkeisiin liittyen on tarve saada puitesopimukset aikaan mahdollisim-
man pian, jotta suunnittelutyöt voivat jatkua. Puitesopimuksella hankit-
tavat suunnitteluhankkeet ovat pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka 
jäävät alle puitesopimuksessa esitetyn 100 000 euron rajan. Suuret ja 
merkittävät puistosuunnittelun hankkeet kilpailutetaan erikseen nyt esil-
lä olevasta hankinnasta erillisinä.

Edellä sanotuin perusteella esittelijä esittää yleisten töiden lautakunnan 
esittelijän ehdottaman mukaisen päätösehdotuksen hyväksymistä.
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Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen 
kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.5.2017 § 183
2 Tarjousten arviointitaulukko
3 Tarjousten arviointipöytäkirja
4 Tarjouspyyntö 8.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunginhallitus
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 563

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

22.05.2017 Pöydälle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 231 (333)
Kaupunginhallitus

Ryj/7
29.05.2017

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

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennus- ja ympäristötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja 11.05.2017 § 26

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti ot-
taa yleisten töiden lautakunnan 9.5.2017 § 183 päättämän, rakennusvi-
raston ympäristösuunnittelun puitesopimusta 2017-2019 koskevan 
asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on, vastoin esittelijän esitystä, päätöksellään 
9.5.2017 § 183 hylännyt ympäristösuunnittelun puitesopimusta 2017-
2019 koskevan kilpailutuksen. Asia on syytä saattaa kaupunginhallituk-
sen käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 183

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä kilpailutuksen, koska sen hinta-
kilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tämän hankinnan ar-
vosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipalkoilla ei saada vertai-
lukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri yrityksissä samaa työ-
tä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tarjouspyyntöön kirjattu 
mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, "jos toimittajan vastuu-
henkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai tuntee 
muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää 
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toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyksen ohittamisen, 
etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, että kilpailutusjär-
jestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kirjallista päätöstä.

Käsittely

09.05.2017 Hylättiin

Hylkäysehdotus:
Pörrö Sahlberg: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä kilpailutuk-
sen, koska sen hintakilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tä-
män hankinnan arvosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipal-
koilla ei saada vertailukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri 
yrityksissä samaa työtä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tar-
jouspyyntöön kirjattu mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, 
"jos toimittajan vastuuhenkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa 
vaiheissa tai tuntee muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan 
voidaan hyödyntää toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyk-
sen ohittamisen, etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, 
että kilpailutusjärjestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kir-
jallista päätöstä.

Kannattaja: Jussi Heinämies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä kilpailutuksen, 
koska sen hintakilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tämän 
hankinnan arvosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipalkoilla ei 
saada vertailukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri yrityksis-
sä samaa työtä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tarjouspyyn-
töön kirjattu mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, "jos toimit-
tajan vastuuhenkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheis-
sa tai tuntee muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan 
hyödyntää toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyksen ohit-
tamisen, etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, että kil-
pailutusjärjestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kirjallista 
päätöstä.

Jaa-äänet: 2
Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 3
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg
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Tyhjä: 3
Maria Landén, Eija Paananen, Mariam Rguibi

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

Eriävä mielipide:

Esittelijä: Jätän esittelijänä eriävän mielipiteen. Asia olisi pitänyt päät-
tää alkuperäisen päätösesityksen mukaisesti. Puitesopimuksen kilpailu-
tuksen periaatteet on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 
15.11.2016. Hankinta on hankintalain mukainen. Hankintalain mukaisia 
hankinnan keskeyttämisen perusteita ei ole. 

25.04.2017 Pöydälle

11.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Yli-Jama, projektinjohtaja, puhelin: 310 26999

laura.ylijama(a)hel.fi
Oili Khadraoui (kilpailutus), palvelupäällikkö, puhelin: 310 38430

oili.khadraoui(a)hel.fi
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§ 625
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

pelastuslautakunta 16.5.2017

  

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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§ 626
Pilvi Torstin toivomusponsi työllistämispykälän käyttöönotosta Hel-
singin kaupungin hankinnoissa

HEL 2015-002830 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 25.2.2015 hyväksymän toivomusponnen (Torsti) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.2.2015 kaupunginvaltuutettu Pilvi Torstin aloitetta 
koskevaa aloitevastausta työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin 
kaupungin hankinnoissa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraa-
van toivomusponnen: 

”Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvi-
tettäväksi, voidaanko kaupunginhallitukselle esitellä 2016 loppuun 
mennessä valtuuston 7.5.2014 päätöksen mukaisesti valmisteltu työllis-
tämispykälä, joka tulee osaksi Helsingin kaupungin hankintapolitiikkaa.” 
(Pilvi Torsti)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa hankintojen työllistämispykälän käyttöönoton etenemi-
sestä seuraavaa:

Kaupunki tekee julkisia hankintoja noin 2,5–3 miljardilla eurolla vuodes-
sa. Hankinnoilla työllistämisellä on mahdollista luoda vuosittain merkit-
tävä määrä työpaikkoja vaikeasti työllistyville. Kaupungin työllisyyden-
hoidon kohderyhmiä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 
helsinkiläiset, kuten nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. 

Työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa on edistetty kaupungil-
la Hankinnoista duunia -hankkeessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen koordinoimassa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa 
hankkeessa pilotoidaan työllistämisehdon soveltamista kaupungin han-
kintoihin ja luodaan toteutettujen pilottien perusteella toimintamalli työl-
listämisehdon soveltamisen tukemiseksi. Mukana ovat THL:n ja Helsin-
gin kaupungin lisäksi Espoon, Vantaan ja Oulun kaupungit, ja hankeai-
ka jatkuu 31.10.2017 saakka.

Työllistämisehtoa on huhtikuuhun 2017 mennessä käytetty yhteensä 
kahdeksassa Helsingin kaupungin omassa hankinnassa. Kyseisten 
hankintojen avulla on luotu yhteensä 45–60 määräaikaista työ- tai oppi-
sopimuspaikkaa yksityiselle sektorille Helsingin kaupungin työllisyyden-
hoidon kohderyhmille. Työpaikkojen määrä on riippuvainen hankintojen 
toteutuneesta arvosta, sillä työllistämisehdolle on asetettu joissakin 
hankinnoissa ostojen raja-arvo. Työllistymisehto astuu tällöin voimaan 
vasta raja-arvon ylittyessä. Hankintaprosessi on usein pitkä, ja ensim-
mäiset työllistämisehdon nojalla solmitut työsuhteet ovat alkaneet vuo-
den 2017 alussa.

Työllistämisehdon käyttö hankinnoissa on perustunut vapaaehtoisuu-
teen. Ehtoja on lisätty hankintoihin osana suunnitteluprosessia. Suun-
nitteluvaiheessa päätettäviä asioita ovat olleet esimerkiksi se, käyte-
täänkö työllistämistä ehdottomana vähimmäisvaatimuksena vai laadun 
vertailuperusteena, mikä on työllistämisen kohderyhmä, mikä on vaa-
dittu työllistämisen kesto ja määrä sekä mahdollinen sanktio työllistämi-
sehdon noudattamatta jättämisestä.

Markkinavuoropuheluissa yritysten suhtautuminen työllistämisehtoihin 
on ollut pääosin positiivista. Osana hankintaprosessia yrityksille on tar-
jottu tukea ja neuvontaa sopivien työntekijöiden löytämiseen ja talou-
dellisten tukien hakemiseen. Nämä vaiheet on pyritty tekemään yrityk-
sille mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi tekemällä yh-
teistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Viime kädessä yrityk-
set kuitenkin itse päättävät, miten sopimuksessa määritellyn työllistämi-
sen ja työntekijöiden rekrytoinnin toteuttavat. Kokemukset työllistämisp-
rosessien sujuvuudesta painottuvat vuoteen 2017 eikä niitä ole siten 
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vielä systemaattisesti kerätty. Samoin työllistämisehdon käytön kustan-
nusvaikutuksia kuntatalouteen selvitetään hankekauden loppupuolella 
vuonna 2017.  

Työllistämisehdon soveltaminen suurissa hankinnoissa on usein hel-
pompaa ja palveluntuottajien näkökulmasta paremmin toteutettavissa. 
Saatujen kokemusten perusteella työllistämisehdolle ei ole tarpeen 
asettaa yleispätevää euromääräistä raja-arvoa, vaan jokainen hankinta 
tulisi käsitellä työllistämisehdon osalta tapauskohtaisesti. Työllistämis-
pykälä ei sovellu kaikkiin hankintoihin. Huomioon on otettava muun 
muassa markkinatilanne sekä yritysnäkökulma, mukaan lukien yrityk-
sen kate hankinnassa, työllistämisen kustannukset sekä mahdollisuus 
työllistää mielekkäisiin työtehtäviin. Etukäteen on hyvä arvioida myös 
työllistämiskriteerin asettamisen vaikutusta saatavien tarjousten hin-
taan ja määrään. 

Hankinnoista duunia -hankekauden aikana luotavassa  toimintamallissa 
otetaan kantaa siihen, milloin ehtoa on järkevä käyttää ja miten seuran-
ta ja raportointi tulisi järjestää. Toimintamalli voidaan esitellä elinkeino-
jaostolle hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2017 loppuun mennes-
sä. 

Lisäksi esittelijä toteaa, että ponsivastauksen antaminen on viivästynyt 
inhimillisistä syistä johtuen. Työllistämisehdon käyttöönotto hankinnois-
sa on kuitenkin jatkuvasti edennyt.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 627
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yh-
distys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa

HEL 2017-004297 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon opetus- ja kulttuu-
riministeriölle Helsingin Montessori-yhdistys ry:n hakemuksesta perus-
opetuksen järjestämislupa-asiassa:

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Montessori-yhdistys ry:n peruso-
petuksen järjestämislupahakemusta montessoripedagogiseen kasvatu-
sopilliseen järjestelmään perustuvan perusopetuksen järjestämiseksi 
vuosiluokille 1 – 6.
Helsingin kaupungilla on perusopetuslain 4 §:n mukaan kokonaisvas-
tuu perusopetuksen järjestämisestä alueellaan. Perusopetuslain 7 §:n 1 
momentin mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle 
luvan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Lupa 
erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen jär-
jestämiseen voidaan myöntää alueellisen tai valtakunnallisen koulutus- 
tai sivistystarpeen perusteella. Vaikka perusopetuslain mukaan erityi-
seen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen osalta ei 
edellytetä sopimusta kunnan kanssa, tulee koulun sijaintikunnalta 
hankkia lausunto opetuksen tarpeellisuuden arviointia varten.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Montessori-koulu perustuisi 
kansainvälisesti arvostetulle montessoripedagogiikalle ja rikastaisi hel-
sinkiläisille tarjottavaa laadukasta perusopetuksen tarjontaa. Suomessa 
toimii joitakin montessoripedagogiikkaan painottuneita perusopetuksen 
ryhmiä, muttei varsinaista montessoripedagogiikan mukaisesti painottu-
nutta koulua. Montessorikoulun avaaminen Helsinkiin on toivottavaa.

Erityisen koulutustarpeen osalta todetaan, että Helsingin kaupungin 
alueella ei siis ole montessoripedagogiseen kasvatusopilliseen järjes-
telmään perustuvaa perusopetusta antavaa koulua. Sen sijaan kaupun-
gissa toimii useita montessorileikkikouluja sekä alueella järjestetään 
myös montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta. Tähän Hel-
singin Montessori-koulu tarjoaisi jatkumon sitä haluaville oppivelvollisil-
le. Asiassa saadun selvityksen mukaan koulun koko olisi korkeintaan 
sata oppilasta. Tällä määrällä ei ole vaikusta kaupungin perusopetuk-
sen palveluverkkoon, koska oppilasmäärä kasvaa Helsingin kaupungis-
sa muutenkin voimakkaasti.
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Hakijan ammatillisten edellytysten osalta todetaan, että asiasta saadun 
tiedon mukaan koulun opettajilla on lähtökohtaisesti luokanopettajakou-
lutuksen lisäksi erityistä pedagogista lisäkoulutusta montessoripedago-
giikkaan. Hakija on lisäksi osoittanut erityistä kiinnostusta perusopetuk-
sen kehittämiskumppanuuteen Helsingin kaupungin kanssa. Hakijan 
kanssa on käyty myös keskusteluja verkostomaisesta kehittämisyhteis-
työstä.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungilla ei ole lakiin 
perustuvaa velvollisuutta osallistua Helsingin Montessori-koulun toimin-
nan rahoittamiseen. Yksityinen perusopetuksen järjestäjä saa kunnan 
peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain mukaisen perusope-
tuksen rahoituksen oppilaiden kotikunnilta kotikuntakorvauksena. Näin 
ollen Helsingin kaupungille ei aiheudu lainsäädäntöön perustuvaa vel-
vollisuutta osallistua luvanhakijan perusopetuksen rahoittamiseen.

Jos yksityinen koulutuksen järjestäjä ei järjestä oppilas- ja opiskelija-
huoltolain mukaisia opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ko-
konaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan koulunsa op-
pilaille, tulee kaupungin nämä palvelut järjestää. 

Kaupungin lähtökohtana on, että kaupunki ei osallistu toiminnan rahoit-
tamiseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017
2 Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma
3 Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta
4 Opetusvirasto lausunto 180517.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja  kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Helsingin Montesso-
riyhdistys ry:n hakemuksesta järjestämisluvan saamiseksi montessori-
pedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perusopetuksen järjes-
tämiseksi vuosiluokille 1-6. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 
5.6.2017 saakka.

Ministeriö pyytää lausumaan erityisesti perusopetuslain 7 §:n mukai-
sesti hakijan ammatillisiin edellytyksiin järjestää perusopetusta sekä 
erityiseen koulutustarpeeseen.

Opetusvirasto on antanut asiassa lausunnon 18.5.2017 ja opetushalli-
tus 10.10.2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017
2 Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma
3 Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta
4 Opetusvirasto lausunto 180517.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
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§ 628
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän eh-
dotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi

HEL 2017-003724 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan työryhmän ehdotukseksi mu-
seopoliittisesta ohjelmasta seuraavaa:

Helsinki on merkittävä museokaupunki. Kaupungilla on omat vahvat 
historiallinen museonsa ja taidemuseonsa. Tämän lisäksi Helsingissä 
toimii kansallisia museoinstituutioita, valtakunnallisia erikoismuseoita ja 
paljon pieniä ammatillisia tai vapaaehtoisvoimin hoidettuja erikoismu-
seoita. Museot ovat olennaisen tärkeä osa kaupungin kulttuuritarjontaa, 
ne ovat tärkeitä niin kaupunkilaisille kuin vierailijoillekin, ja rakentavat 
osaltaan vetovoimaista ja elinvoimaista kaupunkia.

Kaupungin omat museot kuuluvat Suomen suosituimpien museoiden 
joukkoon. Vuonna 2016 Suomen viisi suosituinta museokohdetta olivat 
kaikki Helsingissä ja kaksi niistä oli kaupungin omia museoita: kaupun-
ginmuseo, jossa vieraili 315 334 kävijää vuonna 2016 ja HAM, jossa oli 
kävijöitä 253 522. Näiden viiden suosituimman museon kävijämäärät 
olivat reilu viidennes koko Suomen museokäynneistä.

Kaupunginmuseo ja HAM ovat määrätietoisesti kehittäneet palveluitaan 
ja vahvistaneet yhteistyötään. Hyvä esimerkki museoiden yhteistyöstä 
on vasta valmistunut yhteinen kokoelmakeskus. Se tulee tiivistämään 
museoiden välistä yhteistyötä entisestään. 

Molemmat museot hoitavat myös alueellisia tehtäviä, kaupunginmuseo 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseona ja Taidemuseo - HAM Uuden-
maan aluetaidemuseona. Kaupungin toimialauudistuksen myötä toteu-
tuvassa uudessa organisaatiossa kaupunginmuseo ja taidemuseo tule-
vat sijoittumaan Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kulttuuripalveluiden 
kokonaisuuteen yhdessä kirjaston, orkesterin ja yleisten kulttuuripalve-
luiden kanssa. 

Yleishuomioita ehdotuksesta

Museopoliittisen ohjelman visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on 
Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat. Mu-
seoalan menestystekijöitä käsitellään ohjelmassa kuuden kehittämisko-
konaisuuden kautta. Niissä keskitytään museotoiminnan yleisten tavoit-
teiden uudistamiseen sekä osaamisen, toimintatapojen, rakenteiden ja 
rahoituksen kehittämistä koskeviin linjauksiin. Kokoelmatyö ja digitaali-
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suus nostetaan omiksi kehittämiskokonaisuuksikseen. Alueellisen mu-
seotoiminnan osalta esitetään vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen 
uudistamista.

Kaupunginhallitus pitää museopoliittista ohjelmaa lähtökohtaisesti hy-
vänä ja oikeansuuntaisena. Toimintaympäristön muutokset ja alan 
muutostarpeet sekä menestystekijät on tunnistettu hyvin. 

Ohjelman kuusi kehittämiskokonaisuutta toimenpide-ehdotuksineen 
ovat keskeisiä ja hyvin perusteltuja. Ohjelmassa ei kuitenkaan käsitellä 
näyttelytoimintaa omana kehittämiskokonaisuutenaan. Rajausta perus-
tellaan sillä, että kyse on toiminnasta, jota julkinen rahoittaja ei pyri oh-
jaamaan. Näyttelytoiminnalla on kuitenkin mahdollista toteuttaa ohjel-
maan otettuja kehittämiskokonaisuuksia. Näyttelytoiminnan jättäminen 
pois kehittämiskokonaisuuksista on perusteetonta senkin vuoksi, että 
arviolta yli puolet taidemuseoiden toiminnasta on juuri näyttelytoimin-
taa. Näyttelyiden rooli alueiden vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden 
kehittämisessä sekä taidemuseoiden menestystekijänä on keskeinen. 
Taidemuseoiden näyttelytoiminta kerää suuria yleisöjä ja sillä on mer-
kittävä rooli taidemuseoiden tulonhankinnassa.

Museokentän alueellisen rakenteen osalta ohjelma vaatii vielä jatko-
työstöä sekä vaihtoehtoisten toimintamallien etsintää. Helsingin kau-
pungin toimialauudistus luo hyvän pohjan myös ohjelmassa hahmote-
tulle alueelliselle vastuumuseotoiminnalle. Kaupunginmuseo ja taide-
museo täyttävät ohjelman mukaiset vahvan toimijan tunnusmerkit. 
Kummallakin museolla on selkeä profiili, ja niiden toiminta on tavoitteel-
lista, niillä on toimintaansa riittävät resurssit ja ne toimivat vuorovaikut-
teisesti ja yhteistyöhakuisesti sekä tuottavat laadukasta ja vaikuttavaa 
toimintaa.

Uusi kulttuuripalvelukokonaisuus ja siihen sisältyvät museot (kaupun-
ginmuseo ja HAM) voisi olla ohjelmassa tarkoitettu alueellisen toimin-
nan ja tehtävien vastuutaho. Se vastaisi alueellisen museotyön ja taide-
museotyön tukemisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriympäristön vaa-
limisesta ja viranomaistehtävistä. Tämän tehtävän hoitaminen edellyt-
tää, että sille turvataan riittävä rahoitus. 

Ehdotuksen taloudellisesta merkityksestä

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen on tarkoitus tulla voimaan 
aseittain vuodesta 2019 alkaen. Tarkoituksena on kehittää museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa 
huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja 
tulevaisuuden haasteet. Harkinnanvaraisten ja lakisääteisesti määräy-
tyvän rahoituksen suhde tullaan tarkistamaan rahoitusjärjestelmän uu-
distuksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalvelui-
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den alueellinen saatavuus turvataan tulevaisuudessa. Uudistuksen 
kuntavaikutukset tarkentuvat hallituksen esityksen valmistelun yhtey-
dessä, jolloin rahoituksen kriteerit ja toteutustapa täsmentyvät.

Museopoliittista ohjelmaa koskevassa ehdotuksessa todetaan, että esi-
tyksestä ei aiheudu välittömiä taloudellisia vaikutuksia kunnille tai muil-
le museoiden järjestäjille. Siinä esitetään kuitenkin, että alueellisia teh-
täviä hoitaville museoille maksettu  korotettu valtionosuus korvataan 
jatkossa tehtäväperusteisella rahoituksella. Tähän asiaan palataan lau-
sunnossa myöhemmin. 

Valtio ja kunnat ovat museotoiminnan tärkeimpiä rahoittajia ja kattavat 
museotoiminnan menoista noin 80 prosenttia. Museoiden perustehtä-
vänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Vahva julkinen perusrahoitus 
tukee juuri tätä tehtävää ja se tulee jatkossakin turvata.

Kokoelmista, digitaalisuudesta ja vuorovaikutuksesta

Kokoelma- ja tietovarannot nimetään ohjelmassa selkeästi museotoi-
minnan perustaksi. Osallistuminen ja vuorovaikutus nostetaan esille ko-
koelmatyön voimavarana ja kehittämissuuntana, mitä kaupunginhallitus 
pitää tärkeänä linjauksena. Valtakunnallisen kokoelmayhteistyön, TA-
KOn, saama keskeinen rooli on myös ilahduttava, koska se on jo nyt 
edistänyt hyvien käytäntöjen ja resurssien jakamista kentällä.

Kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden lisääminen ja uudenlaiset di-
gitaaliset palvelut ja toimintatavat (mm. joukkoistaminen) ovat saaneet 
ohjelmassa oman osuutensa ja niiden merkitystä korostetaan. Uusien 
työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto vaatii voimavaroja, ja edellyttää 
myös uusia rahoitusmahdollisuuksia, joita ohjelmassa ei tältä osin kui-
tenkaan esitetä.

Ohjelmassa esitetään, että olisi luotava ratkaisuja tekijänoikeus- ja hen-
kilötietolakien tarkoittamien aineistojen käytölle tekijän oikeuksia kun-
nioittaen. Toimenpiteissä eivät korostu museoiden oikeus käyttää ko-
koelmiaan ja turvata sitä kautta toimintaedellytyksiään. Yhteisen kult-
tuuriperinnön mahdollisimman laaja ja monipuolinen jakaminen olisi 
nähtävä yhtenä keskeisenä lähtökohtana, joka tulee turvata.

Museokentän toiminnallinen, rakenteellinen ja rahoituksellinen uudistus

Lausunnossa on rakenteelliseen uudistuksen osalta keskitytty kom-
mentoimaan maakuntamuseotoimintaa koskevia uudistusehdotuksia. 
Ohjelman tavoitteena on tasapainottaa alueellisen museopalvelun tar-
jonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. Alueelliset asiantuntija- 
ja kehittämistehtävät esitetään jatkossa hoidettaviksi alueellisissa vas-
tuumuseoissa, joihin koottaisiin sekä kulttuuriperintöön että taiteeseen 
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liittyvät alueelliset tehtävät sekä mahdollisuuksien mukaan myös luon-
nonperinnön asiantuntijatehtäviä. Ohjelman tavoitteena on vahvempien 
toimintayksiköiden kehittyminen ja palvelujen saatavuuden parantami-
nen. Vastuu alueellisista tehtävistä olisi kullakin toimialueella pääsään-
töisesti yhdellä ylläpitäjällä, mutta voisi ulottua myös useamman maa-
kunnan alueelle. Ohjelman mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö päät-
tää vastuualueista museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Jos jo-
kin vastuumuseo ei haluaisi tai pystyisi hoitamaan kaikkia tehtäväkoko-
naisuuksia, voitaisiin ne poikkeustapauksissa siirtää toisen vastuumu-
seon hoidettavaksi.

Linjaus nykyistä isommista ja osaavammista alueellisista vastuumu-
seoista on perusteltu. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan riittävästi pohdittu 
alueiden erilaisuutta. Esimerkiksi Uudenmaan alueella toimii nykytilan-
teessa kolme laajan palvelun maakuntamuseota, Länsi-, Keski- ja Itä-
Uudellamaalla. Lisäksi suurimmat paikallis- ja kaupunginmuseot vas-
taavat tietyistä asiantuntijatehtävistä esimerkiksi kulttuuriympäristöä 
koskien. Niiden palvelut ovat nyt saatavissa lähipalveluina, eikä niitä 
tarvitse hakea maakunnan keskuksesta. Alueellisen toiminnan keskittä-
minen yhdelle toimijalle ei näin ollen paranna palvelujen saatavuutta ai-
nakaan Uudellamaalla. Siksi olisi tärkeätä kartoittaa myös verkosto-
maisten yhteistyömuotojen ja työnjaon mahdollisuudet. Tähän voidaan 
yhdistää yhdelle museolle annettava kokoava ja koordinoiva rooli.

Julkisen taiteenhankinta ja hallinnointi on yksi HAM Helsingin taidemu-
seon ydintoiminnoista ja taidemuseolla on siitä pitkä kokemus. Toiminta 
on laajaa verrattuna moneen muuhun kaupunkiin. Tästä syystä julkinen 
taide voisi olla yksi HAMin vastuumuseona alueelle tarjoama räätälöity-
tehtävä.

Ohjelma ei anna vastausta siihen, miten alueellinen museotyö hinnoi-
tellaan, ja miten rahoituksesta rakennetaan kannustava. Ohjelmassa 
todetaan, että nykytilanteesta poiketen rahoitus tulee jatkossa määräy-
tymään alueellisen vastuumuseon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien 
perusteella. Kriteerit ja toteutustapa on tarkoitus täsmentää valtiono-
suusuudistuksen yhteydessä. Jatkotyössä on tärkeää, että tehtävät ja 
palvelukokonaisuudet määritellään ja muotoillaan selkeästi. Rahoitus-
pohja kaipaa myös tarkentamista. Ohjelmassa esitetään mallia, jossa 
alueellisesta asiantuntija- ja kehittämistehtävästä syntyvien kustannus-
ten maksamisesta solmitaan alueen kuntien kanssa vapaaehtoisia so-
pimuksia. Malli ei vaikuta kovin realistiselta.

Museopoliittinen ohjelma kytkeytyy tiiviisti valtion kulttuurille suuntaa-
man rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistukseen.  Ehdotetussa mallissa 
valtion rahoitus koostuu kolmesta osasta eli henkilötyövuosipohjaisesta 
perusrahoituksesta, uudesta tehtäväperusteisesta osasta ja harkinnan-
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varaisista avustuksista. Tämä perusrakenne on hyvä, mutta jatkoval-
mistelussa rahoitusjärjestelmän toimivuudesta ja rahoituksen kohdentu-
misesta museoiden perustyöhön tulee tarkoin huolehtia. Samalla on 
huomattava, että Helsingin kaupunki on jatkossakin omien museoiden-
sa tärkein rahoittaja. Yksityisen rahoituksen rooli on kasvamassa. Kau-
punginhallitus pitääkin perusteltuna, että ohjelmassa asetetaan valtiolle 
velvollisuus selvittää mahdollisuudet laajentaa museoille tehtävien lah-
joitusten verovähennysoikeutta.

Ohjelmassa puhutaan rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä 
myös vaikuttavuuden mittaamisesta. Siinä todetaan, että vaikuttavuutta 
ei voida tehdä vain kävijämäärillä, vaan museotoiminnan ja -palvelui-
den monimuotoisuus tulee tunnistaa. Vaikuttavuuden mittaamisen tavat 
ja vastuutaho jäävät ohjelmassa kuitenkin avoimeksi.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota museoiden kulurakenteen uudistami-
seen. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen osuus on useimmilla museoilla 
noin 80 prosenttia määrärahoista. Samassa yhteydessä ohjelmassa 
otetaan esille palkkatason saattaminen kilpailukykyiseksi. Tämä nosta-
nee henkilöstökulujen osuutta edelleen. Ohjelmasta ei löydy helposti 
toteutettavia keinoja kulurakenteen keventämiseksi. Tulojen kartuttami-
seksi ohjelmassa on mainittu joitain keinoja, kuten palvelujen myynti 
koulutus- tai sosiaalisektorille. Tällaisella myynnillä tuskin pystytään toi-
mintaa laajasti rahoittamaan.  Samaan aikaan Open data -ajattelu vai-
kuttaa niin museoiden ansaintalogiikkaan kuin kulurakenteeseen mm. 
palvelin- ja ict-kehityskustannuksien kautta. 

Menestyksekäs museotoiminta tulee jatkossakin vaatimaan julkisen 
vallan panostusta henkilöstöön ja tiloihin. Museotoiminnan kannalta on 
olennaisen tärkeää, että julkisen rahoituksen pitkäjänteisyys ja ennus-
tettavuus säilytetään uudistuksessa. Kaikkien ammattimaisesti toimi-
vien museoiden rahoituksesta tulee pitää huolta.

Kulttuuriympäristötyöstä

Kulttuuriympäristötyön näkökulmasta on merkittävää, että ohjelman toi-
menpide-ehdotuksissa nostetaan esille mm. uusien osallistumisen ja 
osallistamistapojen etsiminen, samoin kulttuuriympäristökoulutuksen 
vahvistaminen osana museoiden toimintaa edistää kulttuuriympäristö-
jen ymmärrystä ja arvostusta. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen ja 
mahdollistaminen vahvistavat niin ikään kansalaisten kulttuuriympäris-
tösuhdetta.

Ohjelmassa esitetty alueellisten vastuumuseoiden järjestelmä on erityi-
sesti kulttuuriympäristötyön näkökulmasta haasteellinen. Uudellamaalla 
toimii tällä hetkellä kolme maakuntamuseota. Suomen väkirikkaimman 
kasvukeskuksen maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät muutospai-
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neet ovat erityisen merkittävät. Resursseja kulttuuriympäristön ja mai-
seman vaalimiseen tulee olla tulevaisuudessa käytössä vähintäänkin 
saman verran kuin nykyään. Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja 
Itä-Uudenmaan maakuntamuseoiden välisen työnjaon osalta on mah-
dollista tehdä uudelleenarviointia siitä, mihin kulttuuriympäristön vaali-
mistyön osa-alueisiin eri museot voisivat keskittyä.  Uusimaa on kuiten-
kin  laaja ja tiiviisti rakennettu alue, jossa maankäytön muutosten, ra-
kennusten käyttötarkoituksen muutosten ja yksittäisten asiakkaiden ja 
hankkeiden lukumäärä on merkittävästi suurempi ja jatkuvasti kasvava 
verrattuna muihin maakuntiin. Nykyinen alueellinen työnjako Länsi-Uu-
denmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseoiden 
välillä, ja ottaen vielä huomioon Espoon kaupunginmuseon ja Vantaan 
kaupunginmuseon vastuualueet, turvaa hyvät kulttuuriympäristön 
asiantuntijapalvelut laajasti koko maakunnan alueella.

Osaamisesta ja työnkuvista

Kaupunginhallitus pitää myönteisenä, että ohjelmassa tunnistetaan mu-
seoammattilaisen osaamisen ja työnkuvan monipuolistuminen ja laaja-
alaisen täydennyskoulutuksen merkitys edellytyksenä museoiden kehit-
tymiselle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi
2 Lausuntopyynnön 24.3.2017 määräajan jatkamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 247 (333)
Kaupunginhallitus

Sj/3
29.05.2017

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta museo-
poliittiseksi ohjelmaksi.  

Museolain kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa valtionosuusjärjes-
telmän uudistuksen rinnalla siten, että laki voidaan hyväksyä ennen 
vuotta 2019. Museopoliittisen ohjelman laatimista varten Opetus- ja 
kulttuuriministeriö asetti vuonna 2015 työryhmän, jonka ehdotus on nyt 
lausuntokierroksella. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella kokonaisval-
taisesti suomalaista ammatillisesti hoidettua museokenttää ja muodos-
taa näkemys sen tulevaisuudesta. Työryhmä otti huomioon toimintaym-
päristön muutokset ja laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle 
Suomessa. Lisäksi työryhmän tuli ottaa kantaa museolaitoksen raken-
teeseen, valtionosuusjärjestelmän toimivuuteen ja rahoituksen kohden-
tumisen perusteisiin. 

Museopoliittisen ohjelman tavoitteena on nostaa esiin museot asiantun-
tijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Museot tarjoavat elämyksiä ja 
tietoa ja luovat näin mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identi-
teettien rakentumiselle ja muutosten ymmärtämiselle. Museot ovat kat-
tavasti tarjolla oleva kulttuuripalvelu ja niiden rooli alueiden vetovoimai-
suuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä on keskeinen. Museopoliit-
tisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät. Näi-
tä käsitellään kuuden kehittämiskokonaisuuden kautta. Näitä ovat:

• Tavoitteena kohtaamiset ja kumppanuudet

• Osaava ja oppiva museoala

• Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön

• Digitaalisuus mahdollisuuksien avaajana

• Uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä

• Kestävyyttä ja joustavuutta rahoitukseen 

Kukin kokonaisuus sisältää useita toimenpide-ehdotuksia. 

Keskeisin Museopoliittisen ohjelman visio liittyy museokentän toimin-
nalliseen ja rakenteelliseen uudistumiseen. Nykyisen ammatillisen mu-
seokentän sijaan ohjelmassa esitetään, että museokentän ja sen vas-
tuualueiden kehittämisessä tulisi tavoitella toiminnallisesti ja rakenteelli-
sesti nykyistä vahvempia ja vaikuttavampia toimintayksiköitä. Museo-
kentän uudistuminen ja vahvistuminen edellyttävät museoiden aloitteel-
lisuutta ja yhteistyötä taustayhteisöjensä ja rahoittajiensa suuntaan, jot-
ta muutokset ovat alan ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta mielekkäi-
tä.
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Ohjelman mukaan vakiintuneiden maakunnallisten toimijoiden vah-
vuuksia ovat alueellinen asiantuntijuus, tietovarannot ja verkostot. Jär-
jestelmää uudistettaessa otetaan tavoitteeksi tasapainottaa alueellisen 
museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. Valta-
kunnallisen ja alueellisen yhteistyön, vastuunjaon ja koordinoinnin mer-
kitys kasvaa entisestään. 

Alueelliset asiantuntija- ja kehittämistehtävät esitetään jatkossa hoidet-
taviksi alueellisissa vastuumuseoissa. Kulttuuriperintöön ja taiteeseen 
liittyvät alueelliset tehtävät kootaan pääsääntöisesti yhden ylläpitäjän 
tuotettaviksi. Mahdollisuuksien mukaan kokonaisuuteen liitetään myös 
luonnonperinnön asiantuntijatehtäviä. Tehtävien yhdistäminen yhdelle 
ylläpitäjälle edistää myös taiteen, kulttuurihistorian ja luonnonperinnön 
sekä kulttuuriympäristön ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijoiden välis-
tä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Museoiden toiminta-alueiden uudel-
leen määrittelyssä seurataan uudistuvaa kunta- ja maakuntajakoa, mut-
ta vastuumuseoiden lukumäärä ei välttämättä vastaa uusien maakun-
tien tai nykyisten museoiden määrää. Yhden vastuu-museon toimialue 
voi ulottua useaan maakuntaan. Mikäli jokin vastuumuseo ei pysty tai 
halua hoitaa kaikkia tehtäväkokonaisuuksia, voidaan ne poikkeusta-
pauksessa siirtää toisen vastuumuseon hoidettavaksi. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö päättää vastuualueista museon ylläpitäjän hakemuksen 
perusteella. Tehtävä on museolle vapaaehtoinen ja sen tarkempi mää-
rittely tapahtuu vuoropuhelussa ylläpitäjän kanssa. Alueellisten museoi-
den toimialueet, tehtäväkokonaisuudet ja vastuut tulee määritellä sel-
keästi ja pitkäjänteisesti. Työnjaon tulee olla selkeä myös suhteessa 
alueen muihin toimijoihin (maakunnat, muut museot) ja Museoviras-
toon. Alueellisen vastuumuseon tehtävät muodostuisivat ohjelman mu-
kaan kolmesta tehtäväkokonaisuudesta: alueellisen museotyön kehittä-
misestä; kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävistä ja kulttuuriperinnön, 
taiteen ja visuaalisen kulttuurin kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä. 

Valtio rahoittaa alueellisia tehtäväkokonaisuuksia valtionosuusjärjestel-
män kautta ylläpitäjälle ohjattavalla erillisrahoituksella. Rahoitus mää-
räytyy jatkossa museon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perusteella. 
Rahoituksen kriteerit ja määräytymisperusteet tarkentuvat kulttuurin 
valtionosuusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä vuosina 2017–
2018. Rahoitukseen käytettävät resurssit mitoitetaan siten, että voidaan 
varmistaa kaikkien tehtäväkokonaisuuksien hoitaminen kattavasti koko 
maassa.

Ohjelmaehdotuksessa käsitellään lisäksi laajasti museolain kokonai-
suudistusta ja nostetaan esiin lukuisia uudistuksessa huomioon otetta-
via uusia näkökohtia ja täsmennetään mm. valtionosuuden edellytyk-
siä. Museolain uudistaminen on tarkoitus toteuttaa osana museoiden, 
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teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän 
uudistamistyötä vuosina 2018-19.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä talous- ja suunnitteluosaston 
kanssa.
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Kaupunginmuseon johtokunta 25.04.2017 § 36
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Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Museoiden merkitys Helsingille

Helsingissä toimii kaupungin omien museoiden lisäksi joukko kansalli-
sia museoinstituutioita, valtakunnallisia erikoismuseoita ja paljon pieniä 
ammatillisia tai vapaaehtoisvoimin hoidettuja erikoismuseoita. Museot 
ovat sivistyksellisiä toimijoita ja olennaisen tärkeä osa kaupungin kult-
tuuritarjontaa, jolla on merkitystä niin kaupunkilaisille kuin täällä vierai-
leville. Museot muodostavat ekosysteemin, jolla on kaupungin vetovoi-
maa vahvistava huomattava merkitys.
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Kaupungin omat museot kuuluvat Suomen suosituimpien museoiden 
joukkoon. Vuonna 2016 Suomen viisi suosituinta museokohdetta olivat 
kaikki Helsingissä ja niistä kaksi oli kaupungin omia museoita: ne olivat 
Ateneumin taidemuseo (397 198), Nykytaiteen museo Kiasma (319 
945), Helsingin kaupunginmuseo (315 334), Helsingin kaupungin taide-
museo HAM (253 522) ja Suomen kansallismuseo (177 916). Näiden 
viiden suosituimman museon kävijämäärät ovat 22 % koko Suomen 
museokäynneistä.

Kaupunginmuseo ja HAM ovat osoittaneet uudistus- ja yhteistyökykyn-
sä niin laajalle yleisölle suunnattujen palveluiden kehittämisessä kuin 
museotoiminnan kivijalan, kulttuuriperinnön säilyttämisen ja hoidon 
osalta, esimerkkinä 2016-17 valmistunut museoiden yhteinen kokoel-
makeskus. 

Molemmat museot hoitavat myös alueellisia tehtäviä, kaupunginmuseo 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseona ja Taidemuseo-HAM Uuden-
maan aluetaidemuseona. Kaupungin toimialauudistuksen myötä toteu-
tuvassa uudessa organisaatiossa kaupunginmuseo ja taidemuseo tule-
vat sijoittumaan Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kulttuuripalveluiden 
kokonaisuuteen yhdessä kirjaston, orkesterin ja yleisten kulttuuripalve-
luiden kanssa. 

Museopoliittinen ohjelma yleisesti

Kaupunginmuseon johtokunta pitää Museopoliittista ohjelmaa lähtökoh-
taisesti hyvänä ja oikeansuuntaisena linjauksena museoalan kehittämi-
seksi. Ohjelmatyössä on ollut mukana laaja-alainen asiantuntijajoukko 
museoalalta. Toimintaympäristön muutokset ja alan jo pidempäänkin 
näkyvissä olleet muutostarpeet sekä menestystekijät on tunnistettu hy-
vin. Johtokunnan näkemyksen mukaan museopolittiinen ohjelma nos-
taa esiin useita museoiden vahvuustekijöitä ja toimintatapoja, jotka pit-
kälti on jo otettu käyttöön. Tärkeää on, että ne todetaan yhteisessä oh-
jelmatyössä ja niiden painoarvoa näin ollen korostetaan, ja että jatkos-
sa niiden edellytyksiä parannetaan.  

Ohjelman kuusi kehittämiskokonaisuutta toimenpide-ehdotuksineen 
ovat johtokunnan mielestä keskeisiä ja hyvin perusteltuja, vaikkakin 
etenkin taidemuseoalaa on eniten puhuttanut näyttelytoiminnan puuttu-
minen kehittämiskokonaisuuksista. Työryhmä on perustellut sitä sillä, 
että kyse on alueesta, jota julkinen rahoittaja ei pyri ohjaamaan. Näytte-
lytoiminnassa on tietenkin kyse yhdestä – vaikkakin erittäin keskeisestä 
- sisältöjen välittämisen välineestä. 

Museokentän alueellisen rakenteen osalta pohdinnat vaikuttavat vielä 
keskeneräisiltä ja vaativat jatkotyöstöä sekä vaihtoehtoisten toiminta-
mallien etsintää. Helsingin kaupungin toimialauudistus luo sinänsä hy-
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vän pohjan myös ohjelmassa hahmotetulle alueelliselle vastuumuseo-
toiminnalle. Tulevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan kult-
tuurin palvelukokonaisuuden toimintaympäristön haasteet ja myös kau-
punginmuseon ja taidemuseon toiminnan painopisteet - osallistaminen, 
yhteisöllisyys, asiakaslähtöinen toiminta, matalan kynnyksen museo-
palvelut, valmius keskustella ja ottaa kantaa, vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen palveluiden tarjoami-
sessa - ovat pitkälti samoja kuin mitä ehdotuksessa on tunnistettu. 
Kaupunginmuseon ja taidemuseo täyttävät ohjelman mukaiset vahvan 
toimijan tunnusmerkit, niillä on selkeät profiilit ja toiminta on tavoitteel-
lista, museoiden ylläpitäjä on sitoutunut ja resurssit ovat riittävät, ne toi-
mivat vuorovaikutteisesti ja yhteistyöhakuisesti sekä tuottavat laadu-
kasta ja vaikuttavaa toimintaa.

Uusi kulttuuripalvelukokonaisuus ja siihen sisältyvät museot (kaupun-
ginmuseo ja HAM) voisi olla alueellisen toiminnan ja tehtävien vastuu-
taho vastaten alueellisen museotyön ja taidemuseotyön tukemisesta ja 
kehittämisestä sekä kulttuuriympäristön vaalimisesta ja viranomaisteh-
tävistä, kuitenkin edellyttäen, että riittävä rahoitus turvataan myös 
muuttuneessa tilanteessa. 

Kokoelmat, digitaalisuus ja vuorovaikutus

Kokoelmatyön näkökulmasta on ilahduttavaa, että kokoelma- ja tietova-
rannot nimetään selkeästi museotoiminnan perustaksi, ja että esityk-
sessä nostetaan esiin koko ohjelmaa muutenkin leimaava ajatus osal-
listumisesta ja vuorovaikutuksesta myös kokoelmatyön voimavarana ja 
kehittämissuuntana. Valtakunnallisen kokoelmayhteistyön, TAKOn, 
saama keskeinen rooli on myös ilahduttava, koska se on jo nyt edistä-
nyt hyvien käytäntöjen ja resurssien jakamista kentällä.

Johtokunta kiittää ohjelmassa myös sitä, että kokoelmien digitaalisen 
saavutettavuuden lisääminen ja uudenlaiset digitaaliset palvelut ja toi-
mintatavat (mm. joukkoistaminen) ovat saaneet oman osuutensa ja nii-
den merkitystä korostetaan. Uusien työkalujen kehittäminen ja käyttöö-
notto ovat varsin resurssi-intensiivistä työtä ja edellyttävät myös uusia 
rahoitusmahdollisuuksia, joita ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä.

Tekijänoikeus- ja henkilötietolakien tarkoittamien aineistojen käytölle te-
kijän oikeuksia kunnioittaen esitetään luotavaksi ratkaisuja, mutta toi-
menpiteissä ei kuitenkaan korosteta erityisemmin museoiden oikeuksia 
käyttää kokoelmiaan ja siten niiden toimintaedellytyksien turvaamista. 
Olisi tärkeää nähdä keskeiseksi lähtökohdaksi yhteisen kulttuuriperin-
nön mahdollisimman laajan ja monipuolisen jakamisen turvaaminen.

Museokentän toiminnallinen, rakenteellinen ja rahoituksellinen uudistus 
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Museokentän rakenteelliseen uudistuksen osalta kaupunginmuseon 
johtokunta keskittyy kommentoimaan maakuntamuseotoiminnan aluet-
ta. Ohjelman tavoitteena on tasapainottaa alueellisen museopalvelun 
tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. Alueelliset asiantunti-
ja- ja kehittämistehtävät esitetään jatkossa hoidettaviksi alueellisissa 
vastuumuseoissa, joihin koottaisiin sekä kulttuuriperintöön että taitee-
seen liittyvät alueelliset tehtävät sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
luonnonperinnön asiantuntijatehtäviä. Ohjelman tavoitteena on vah-
vempien toimintayksiköiden kehittyminen ja palvelujen saatavuuden 
parantaminen asiakkaan näkökulmasta. Vastuu alueellisista tehtävistä 
olisi kullakin toimialueella pääsääntöisesti yhdellä ylläpitäjällä, mutta 
voisi ulottua myös useamman maakunnan alueelle. Ohjelman mukaan 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vastuualueista museon ylläpitäjän 
hakemuksen perusteella ja jos jokin vastuumuseo ei haluaisi tai pystyisi 
hoitamaan kaikkia tehtäväkokonaisuuksia, voitaisiin ne poikkeusta-
pauksissa siirtää toisen vastuumuseon hoidettavaksi.

Edellä kuvatut ohjelman kirjaukset herättävät kysymyksiä ja jättävät tul-
kinnanvaraa varsin paljon. Linjaus isommista ja osaavammista alueelli-
sista vastuumuseokokonaisuuksista on sinänsä hyvä ja tervetullut. On-
gelmallista kuitenkin on, että ohjelmassa ei ole riittävästi pohdittu aluei-
den erilaisuutta. Esimerkiksi erityisesti Uudenmaan alueella toimii nyky-
tilanteessa kolme laajan palvelun maakuntamuseota, Länsi-, Keski- ja 
Itä-Uudellamaalla. Lisäksi tiettyjä asiantuntijavastuita vaikkapa kulttuu-
riympäristötyössä hoidetaan myös suurimpien paikallis-/kaupunginmu-
seoiden toimesta, jolloin asiakasnäkökulmasta palvelut ovat nyt saata-
vissa ”lähipalveluina”, sen sijaan että niitä tulisi hakea maakunnan kes-
kuksesta. Yhdelle toimijalle keskittäminen ei johtokunnan näkemyksen 
mukaan ainakaan Uudellamaalla ole tavoitteen mukaisesti palvelujen 
saatavuuden parantamista. Siksi olisikin tärkeätä kartoittaa myös ver-
kostomaisten yhteistyömuotojen ja työnjaon mahdollisuudet, vaikka ko-
koava ja koordinoiva rooli olisikin yhdellä museolla. Niin ikään alueelli-
sen vastuumuseon suoraviivaisen hakuprosessin ja/tai kilpailutilanteen 
sijaan tulisi pyrkiä neuvottelevaan yhteistyöprosessiin kaikkien osapuol-
ten kesken.

Alueellisen museotyön hinnoittelusta ja rahoituksen kannustavuudesta 
vastuualueiden kasvaessa ei vielä ole selvyyttä. Ohjelmassa todetaan, 
että ”nykytilanteesta poiketen rahoitus tulee jatkossa määräytymään 
alueellisen vastuumuseon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perus-
teella” ja kriteerit ja toteutustapa on tarkoitus täsmentää VOS-uudistuk-
sen yhteydessä. Jatkotyössä on tärkeää, että tehtävät ja palvelukoko-
naisuudet määritellään ja muotoillaan selkeästi. Rahoituspohja kaipaa 
myös tarkentamista, nyt ohjelman kirjaus jättää hyvin epämääräiseksi 
sen, aiotaanko rahoituspohjaa aidosti laajentaa toiminta-alueen kuntiin 
ja miten se tehtäisiin. Alueellisesta asiantuntija- ja kehittämistehtävästä 
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syntyvien kustannusten rahoituspohjan laajentaminen alueen kuntien 
kanssa solmittavilla vapaaehtoisilla sopimuksilla tuntuu vaikkapa Hel-
singin ja sen naapurikuntien kontekstissa varsin epärealistiselta.

Koko VOS-rahoituksen uudistuksessa tulee ottaa huomioon myös ra-
hoituksen aiempaa parempi kohdentaminen. VOS on ollut yleiskatteel-
lista eli raha on tullut ylläpitäjälle, toisin kuin harkinnanvaraiset avustuk-
set, jotka on kohdennettu suoraan museoille. On tärkeää ratkaista mi-
ten perusrahoitus aidosti kohdennetaan museoille niiden työhön. Si-
nänsä valtion rahoituksen perusrakenne, henkilötyövuosipohjainen pe-
rusrahoitus, uusi tehtäväperusteinen osa sekä kolmantena harkinnan-
varaiset avustukset, on toimiva malli, ja johtokunta korostaakin, että jat-
kovalmistelussa rahoitusjärjestelmän toimivuudesta tulee tarkoin huo-
lehtia. Museon ylläpitäjätaho, meidän tapauksessamme Helsingin kau-
punki, on joka tapauksessa tärkein toiminnan rahoittaja. Yksityinen ra-
hoitus on jo nyt merkittävässä ja yhä kasvavassa roolissa – varsinkin 
julkisen rahoituksen kaventuessa - museoiden rahoituspohjaa kehitet-
täessä ja johtokunta pitääkin tervetulleena, että ohjelman mukaan val-
tion tulee selvittää mahdollisuudet laajentaa museoille tehtävien lahjoi-
tusten verovähennysoikeutta, jota kunnallisilla museoilla ei toistaiseksi 
ole.

Ohjelmassa puhutaan rahoituksen yhteydessä myös vaikuttavuuden 
mittaamisesta rahoitusjärjestelmää uudistettaessa. Vaikuttavuutta ei 
voida ohjelman mukaan tehdä vain kävijämäärillä, vaan museotoimin-
nan ja -palveluiden monimuotoisuus tulee tunnistaa. Tästä johtokunta 
on samaa mieltä. Avoimeksi ohjelmassa jää edelleen vaikuttavuuden 
mittaamisen tavat ja vastuu.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös museoiden kulurakenteen uu-
distamiseen. Henkilöstö- ja vuokra-/kiinteistökulujen osuus on useim-
milla museoilla noin 80 % ja toimintaan jäävät resurssit jatkuvasti ka-
ventuvat. Samaan hengenvetoon ohjelmassa puhutaan myös sinänsä 
erittäin tärkeästä palkkatason saattamisesta kilpailukykyiseksi, mikä 
nostanee henkilöstökulujen osuutta edelleen. Ohjelma ei valitettavasti 
tarjoa realistisia keinoja kulurakenteen keventämiseksi. Mainitut sekto-
rirajoja ylittävä yhteistyö ja innovatiiviset ratkaisut kokoelmien säilytyk-
sessä, esimerkiksi kokoelmakeskukset, saattavat toki alentaa vuokra-
kustannuksia, mutta investoinnitkin on jostain rahoitettava. Olisi tärkeä 
tunnistaa, että museotoiminta on luonteeltaan verraten tila- ja henkilö-
työintensiivistä. 

Johtokunta arvioi, että toimintaa tuskin pystytään ohjelman ehdottamal-
la tavalla kovinkaan laajasti rahoittamaan myöskään koulutus- tai sosi-
aalisektorille myytävistä palveluista saatavilla maksuilla, vaikka tavoit-
teena onkin yhteistyön tiivistäminen. Rahoituksen näkökulmat nousevat 
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tärkeäksi myös digitaalisuuden osalta, sillä open data -ajattelu vaikut-
taa kulurakenteeseen mm. palvelin- ja ict-kehityskustannuksien kautta 
ja muuttaa myös museoiden ansaintalogiikkaa.

Kaiken kaikkiaan on museotoiminnan kannalta olennaisen tärkeää, että 
julkisen rahoituksen pitkäjänteisyys ja ennustettavuus säilytetään uu-
distuksessa. Kaikkien ammattimaisesti toimivien museoiden rahoituk-
sesta tulee pitää huolta.

Kulttuuriympäristötyö

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että kulttuuriympäristötyön näkö-
kulmasta on merkittävää, että ohjelman toimenpide-ehdotuksissa nos-
tetaan esille mm. uusien osallistumisen ja osallistamistapojen etsimi-
nen, samoin kulttuuriympäristökoulutuksen vahvistaminen osana mu-
seoiden toimintaa edistää kulttuuriympäristöjen ymmärrystä ja arvos-
tusta. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen ja mahdollistaminen vahvista-
vat niin ikään kansalaisten kulttuuriympäristösuhdetta.

Ohjelmassa esitetty alueellisten vastuumuseoiden järjestelmä on erityi-
sesti kulttuuriympäristötyön näkökulmasta haasteellinen avaus, joka 
herättää runsaasti kysymyksiä. Uudellamaalla toimii tällä hetkellä kol-
me maakuntamuseota. Suomen väkirikkaimman kasvukeskuksen 
maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät muutospaineet ovat erityisen 
merkittävät. Resursseja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimiseen 
tulee olla tulevaisuudessa käytössä vähintäänkin saman verran kuin 
nykyään. Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakuntamuseoiden välisen työnjaon osalta on mahdollista tehdä uu-
delleenarviointia siitä, mihin kulttuuriympäristön vaalimistyön osa-aluei-
siin eri museot voisivat keskittyä. Täytyy kuitenkin tiedostaa, että Uusi-
maa on maantieteellisesti laaja ja rakennetun ympäristön näkö-kulmas-
ta tiiviisti rakennettu alue, jossa maankäytön muutosten, rakennusten 
käyttötarkoituksen muutosten ja yksittäisten asiakkaiden ja hankkeiden 
lukumäärä on merkittävästi suurempi ja jatkuvasti kasvava verrattuna 
muihin maakuntiin. Tämä huomioon ottaen, johtokunnan on todettava, 
että nykyinen alueellinen työnjako Länsi-Uudenmaan, Keski-Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseoiden mukaan lukien Espoon 
kaupunginmuseon ja Vantaan kaupunginmuseon vastuualueet välillä, 
turvaa hyvällä tavalla kulttuuriympäristön asiantuntijapalvelut laajasti 
koko maakunnan alueella.

Osaaminen ja työnkuvat

Johtokunta pitää lopuksi myönteisenä, että ohjelmassa tunnistetaan 
myös museoammattilaisen osaamisen ja työnkuvan monipuolistuminen 
ja laaja-alaisen täydennyskoulutuksen merkitys edellytyksenä museoi-
den kehittymiselle.
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Taidemuseon johtokunta 11.04.2017 § 20

HEL 2017-003724 T 00 01 06

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Museolain kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa valtionosuusjärjes-
telmän uudistuksen rinnalla siten, että laki voidaan hyväksyä ennen 
vuotta 2019. Museopoliittisen ohjelman laatimista varten Opetus- ja 
kulttuuriministeriö asetti 2015 työryhmän, jonka laatima Ehdotus mu-
seopoliittiseksi ohjelmaksi on nyt lausuntokierroksella. Työryhmän teh-
tävänä oli tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatillisesti hoi-
dettua museokenttää ja muodostaa näkemys sen tulevaisuudesta. Työ-
ryhmä otti huomioon toimintaympäristön muutokset ja laatia linjaukset 
ja painopisteet museotoiminnalle Suomessa. Lisäksi työryhmän tuli ot-
taa kantaa museolaitoksen rakenteeseen, valtionosuusjärjestelmän toi-
mivuuteen ja rahoituksen kohdentumisen perusteisiin. 

Museopoliittisen ohjelma tavoitteena on nostaa esiin museot asiantunti-
joina, kumppaneina ja mahdollistajina. Museot tarjoavat elämyksiä ja 
tietoa ja luovat näin mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identi-
teettien rakentumiselle ja muutosten ymmärtämiselle. Museot ovat kat-
tavasti tarjolla oleva kulttuuripalvelu ja niiden rooli alueiden vetovoimai-
suuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä on keskeinen. 

Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menes-
tystekijät. Näitä käsitellään kuuden kehittämiskokonaisuuden kautta. 
Näitä ovat:
- Tavoitteena kohtaamiset ja kumppanuudet
- Osaava ja oppiva museoala
- Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön
- Digitaalisuus mahdollisuuksien avaajana
- Uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä
- Kestävyyttä ja joustavuutta rahoitukseen 
Kukin kokonaisuus sisältää toimenpide-ehdotuksia. 

Ohjelmaehdotuksen s. 47 alkaen käsitellään museolain kokonaisuudis-
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tusta: 
Museopoliittinen työryhmä esitti, että museolain kokonaisuudistuksessa 
otetaan huomioon seuraavat näkökohdat: 

1. Museolaki ja -asetus toimii myös jatkossa museoalan kehittämisen 
tukena siten, että laissa määritellään ammatillisen museotoiminnan ta-
voitteet ja tehtävät sekä toiminnalle asetettavat edellytykset. 
2. Museotoiminnan tehtäviä korostetaan yhteiskunnan näkökulmasta. 
3. Museoiden tehtävät ja toiminnan tarkoitus saatetaan ajan tasalle ja 
otetaan huomioon myös seuraavia uusia näkökulmia: 
• moninaisuus ja osallisuus kulttuuriperintöön 
• kulttuurinen kestävyys kestävän kehityksen kokonaisuudessa 
• hyvinvointi 
• aineeton kulttuuriperintö 
• demokraattisen yhteiskuntakehityksen tukeminen 
4. Valtionosuuden edellytykset määritellään selkeästi siten, että valtio-
nosuuden piirissä toimivilla ja piiriin pyrkivillä museoilla on tiedossa am-
matilliselta museotoiminnalta edellytetyt vaatimukset. 
• nykyiset valtionosuuden edellytykset ovat pääosin oikeita ja tarpeelli-
sia, mutta käsitteet täsmennetään ja saatetaan ajan tasalle 
• kokoelmien omistajuus valtionosuuden edellytyksenä ja kokoelmien 
turvaamista koskevat säännökset tarkistetaan 
• suunnitteluasiakirjoja koskevat edellytykset tarkistetaan ja ratkaistaan, 
otetaanko käyttöön vaatimus kokoelmapoliittisesta ohjelmasta 
• kelpoisuusvaatimukset säilytetään pääosin ennallaan; osaamisen tu-
lee olla monipuolista eikä sitä tule nykyistä tarkemmin rajata, mutta mu-
seonjohtajan osalta tulee painottaa myös johtamiskokemusta ja opinto-
ja 
• minimihenkilömäärää koskeva vaatimus tarkistetaan 
5. Korotettua valtionosuutta saavien museoiden tehtävistä säädetään 
lain tasolla. 
• työryhmä on esittänyt korotetun valtionosuuden korvaamista tehtävä-
perusteisella rahoituksella, lakiin tehdään vastaavat muutokset 
• tehtävistä, myös kulttuuriympäristöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä, 
säädetään jatkossa asetuksen sijaan lailla 
• museoiden nimikkeissä otetaan käyttöön vastuumuseo -käsitteet 
• neuvotteluja koskeva asetuksen säännös tarkistetaan 
6. Valtionosuuden piiriin hyväksymistä ja henkilötyövuosimäärien vah-
vistamista koskevat säännökset muutetaan vastaamaan uuden rahoi-
tus-järjestelmän toimintaperiaatteita. 
7. Harkinnanvaraisen ja lakisääteisesti määräytyvän rahoituksen suhde 
ja rahoituksen perusteet tarkistetaan ja määritellään rahoituslainsää-
dännön uudistamisen yhteydessä. 
8. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen kansallisen toimeenpanon 
yhteydessä tarkistetaan tarve täydentää museolakia, jotta oikeus tehtä-
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vien hoidon edellyttämään henkilötietojen käsittelyyn voidaan turvata. 
9. Tarkempia säännöksiä voidaan antoi asetuksella.

Taidemuseon johtokunta toteaa Ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjel-
maksi: 

Ehdotuksen keskeisin muutos on, että alueelliset vastuumuseot tulevat 
korvaamaan nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Kult-
tuuriperintöön ja taiteeseen liittyvät alueelliset tehtävät kootaan pää-
sääntöisesti yhden ylläpitäjän tuotettaviksi. Ohjelman mukaan tämä 
mahdollistaa vahvempien toimintayksiköiden kehittymisen ja parantaa 
palveluiden saatavuutta asiakkaan näkökulmasta. Tehtävien yhdistämi-
nen yhdelle edistää myös eri toimijoiden asiantuntijoiden vuorovaiku-
tusta ja yhteistyötä. Toiminta-alueet määritellään uudestaan. Museoilla 
on määritellyt alueelliset asiantuntija- ja kehittämistehtävät. Lisäksi vas-
tuumuseoilla voi olla alueellisesti räätälöityjä tai valtakunnallisesti keski-
tettyjä tehtäviä. 

"Museoiden toiminta-alueiden uudelleen määrittelyssä seurataan uudis-
tuvaa kunta- ja maakuntajakoa, mutta vastuumuseoiden lukumäärä ei 
välttämättä vastaa uusien maakuntien tai nykyisten museoiden mää-
rää. Yhden vastuumuseon toimialue voi ulottua useaan maakuntaan. 
Mikäli jokin vastuumuseo ei pysty tai halua hoitaa kaikkia tehtäväkoko-
naisuuksia, voidaan ne poikkeustapauksessa siirtää toisen vastuumu-
seon hoidettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vastuualueista 
museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Tehtävä on museolle va-
paaehtoinen ja sen tarkempi määrittely tapahtuu vuoropuhelussa ylläpi-
täjän kanssa.”

Helsingin kaupungin taidemuseo on toiminut Uudenmaan aluetaidemu-
seona vuodesta 1993 lähtien. Toiminnan painopisteet ovat pitempään 
olleet julkinen taide ja yleisötyö. 

Uudenmaan aluetaidemuseon erityispiirre on toimintaympäristössä: 
Alueella on useita isoja, ammatillisesti hoidettuja taidemuseoita ja lisäk-
si pienempiä toimijoita. Tämä poikkeaa muiden aluetaidemuseoiden 
toimintaympäristössä. Lisäksi ammattitaiteilijoiden, gallerioiden ja muun 
taidekentän toimijoiden osuus on Uudellamaalla suuri. 

HAMin aluetaidemuseotoiminnassa onkin painottunut vahvasti pääkau-
punkiseudulla tehty yhteistyö. 

Ehdotuksessa todetaan mm., että ”kulttuuri- ja luonnonperintö sekä tai-
de ovat puolestaan keskeinen voimavara alueiden ja kuntien erityispiir-
teiden ja elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Museoiden asiantuntija-
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palvelulla voidaan tukea muun muassa laadukkaan ympäristön suunnit-
telua ja julkisen taiteen hankintaa ja hallinnointia. ” Julkisen taiteen 
hankinta ja hallinnointi on yksi HAM Helsingin taidemuseon ydintoimin-
noista, julkisen taiteen toiminta on laajaa verrattuna moneen muuhun 
kaupunkiin.  HAMilla on toiminnasta pitkä kokemus. Tästä syystä julki-
nen taide voisi olla yksi HAMin vastuumuseona alueelle tarjoama räätä-
löity tehtävä.  

Tehtävänantoja vastuumuseoille ei ole tarkennettu. Alueelliset asian-
tuntija- ja kehittämistehtävät tulevaisuudessa olisivat ehdotuksen mu-
kaan alueellisen museotyön kehittäminen, kulttuuriympäristön asiantun-
tijatehtävät sekä kulttuuriperinnön, taiteen ja visuaalisen kulttuurin ke-
hittämis- ja asiantuntijatehtävät. Museopoliittisen ohjelman kehittämis-
kohteet ovat oletettavasti kuitenkin ohjaamassa tätä toimintaa. 

Helsingin kaupungin tuleva toimialauudistus luo hyvän pohjan myös 
alueelliselle vastuumuseotoiminnalle. Kulttuuripalvelu on kokonaisuus, 
joka tulisi tarjoamaan alueellisen toiminnan. Kulttuuripalvelu ja siihen 
sisältyvät museot ovat vahva toimija alueella. Tulevan toimialan ja kult-
tuurin palvelukokonaisuuden toimintaympäristön haasteet ja toiminnan 
painopisteet, myös taidemuseon toiminnan - osallistaminen, yhteisölli-
syys, asiakaslähtöinen toiminta, matalan kynnyksen museopalvelut, 
valmius keskustella ja ottaa kantaa, vapaaehtoistoiminnan kehittämi-
nen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen palveluiden tarjoamisessa, - 
ovat pitkälti samoja kuin mitä ehdotuksessa on tunnistettu. Taidemu-
seon toimintakenttä on globaali ja sen on mahdollista hyödyntää toimin-
nassa kansainvälisiä verkostojaan. HAMin on mahdollista jatkaa pää-
kaupunkiseudun taidemuseoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämistä 
myös tulevaisuudessa, osana näyttelyohjelmistoa, julkisen taiteen eri-
tyisosaamista tai museon ulkopuolella tehtävää yleisötyötä. Lisäksi 
näyttelyihin liittyvää, asiakaslähtöistä museokokemuksen kehittämistä 
olisi mahdollista hyödyntää aluetaidemuseotyössä.   

Taidemuseon johtokunta haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että 
valtionosuudesta ja toiminnan tarkemmasta rahoitusosuudesta ei vielä 
tiedetä. Ehdotuksessa todetaan, että valtio osallistuu jatkossakin alu-
eellisen toiminnan rahoittamiseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Ra-
hoituksen kriteerit ja toteutustapa täsmennetään valtionosuusjärjestel-
män uudistamisen yhteydessä.  Rahoituspohjan laajentamista toiminta-
alueen kuntiin selvitetään myös.  

Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että nykyiset valtionosuuden edellytyk-
set ovat pääosin oikeita ja tarpeellisia, mutta käsitteet saatetaan ajan 
tasalle. Nykyisen alueellisen statuksen mukaisesti määräytyvä valtiono-
suuden korotusosa korvautuu tehtäväperusteisella rahoituksella. Tä-
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män perusteista ei vielä ole tarkempaa tietoa. Tehtävät tulee määritellä 
selkeästi. 

Taidemuseon johtokunta korostaa, että jatkovalmistelussa tulee huo-
lehtia rahoitusmallin kokonaisuuden, henkilötyövuosipohjaisen perusra-
hoituksen, tehtäväperusteisen lisäosan, sekä harkinnanvaraisen rahoi-
tuksen toimivuudesta. 

Museoalan toimintaympäristön muutoksia käsittelevässä kappaleessa 
todetaan, että jos palveluiden julkinen rahoitus pienentyy, kilpailu julki-
sesta rahoituksesta kiristyy entisestään. Lisääntyvät tehtävät ja asiak-
kaiden tarpeiden täyttäminen edellyttävät toiminnan rahoituspohjan laa-
jentamista myös yksityisen rahoituksen osalta. 

Aihe, jota ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi ei käsittele omana ke-
hittämiskokonaisuutenaan, on näyttelytoiminta. Tämä perustellaan sillä, 
että se on toimintaa, jota julkinen rahoittaja ei pyri ohjaamaan. Näyttely-
toiminnalla on kuitenkin mahdollista toteuttaa museopoliittisen ohjel-
man kehittämisalueisiin liittyviä ohjelman kuuden kehittämiskohdan lin-
jauksia sekä museolain uudistuksessa ilmaistuja toiminnan kehittämi-
sen uusia näkökulmia. Taidemuseotoiminnasta voidaan yleisesti katsoa 
olevan yli puolet näyttelytoimintaa. Näyttelyiden rooli alueiden vetovoi-
maisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä sekä taidemuseoiden 
menestystekijänä on keskeinen. Taidemuseoiden näyttelytoiminta ke-
rää myös suuria yleisöjä ja on merkittävä osa taidemuseoiden tulon-
muodostusta. 

Museopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että toiminnan vaikuttavuutta 
ei voida mitata esimerkiksi museokäyntien määrillä, vaan museotoimin-
nan ja museopalveluiden monimuotoisuus tulee uudessa rahoitusjär-
jestelmässä tunnistaa. 

Ehdotuksen perusteella on vielä vaikea arvioida museolain muutosten 
konkreettisia vaikutuksia. Taidemuseo ja kaupunginmuseo voivat kui-
tenkin todeta yhteisesti, että mikäli Helsinki olisi alueellisen vastuumu-
seon ja sen tehtävien ylläpitäjä, on Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, 
Kulttuurin palvelukokonaisuuden, kaupunginmuseon ja taidemuseon, 
mahdollista vastata edelleen alueellisen museotyön ja taidemuseotyön 
tukemisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriympäristön suojelu- ja 
asiantuntijatehtävistä, eli rakennussuojelusta, restauroinnin ohjaukses-
ta ja arkeologiasta, edellyttäen että rahoitus on riittävä myös muuttu-
neessa tilanteessa.

Lausunto kaupunginkanslialle. 
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Käsittely

11.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Lausunnon kolmanneksi viimeisen kappaleen ensimmäinen sana 
"Alue" muutettu sanaksi "Aihe". Lisäksi korjattu kirjoitusvirheitä.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
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§ 629
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johto-
kunta

16.5.2017

eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
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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

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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§ 630
Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginval-
tuuston päätöksestä 1.2.2017 § 60 tehdystä valituksesta asemakaa-
va-asiassa

HEL 2017-003403 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan 
lausunnon:

Hallinto-oikeuden diaarinumero 01993/17/4103, 02435/17/4103, lausuntopyynnön päivämäärä 
17.3.2017

Helsingin kaupunginvaltuusto on 1.2.2017 (§ 14) hyväksynyt 31. kau-
punginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) venesata-ma-alueen 
ja 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattu-niemi) puisto-, sa-
tama-, venesatama-, pysäköinti-, vesi- ja katu-alueen asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen 4.12.2001 päivätyn sekä 22.3.2016 ja 
11.10.2016 muutetun piirustuksen numero 11040 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 31154. Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi 
valitusta. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan 
valitusten johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon määräpäivään 
31.5.2017 mennessä.

Valitusten keskeinen sisältö

Ensimmäisessä valituksessa valittaja Asunto Oy Helsingin Julia vaatii, 
että Lohiapajanlahden asemakaavaa ja sen muuttamista koskeva kau-
punginvaltuuston päätös kumotaan. 

Valittaja viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 60 §:ään, jonka mu-
kaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvit-
taessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudista-
miseksi. 

Asukkaiden vuorovaikutus ja osallisuus on jäänyt muodolliseksi. Suun-
nittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus 
sekä avoin tiedottaminen on jäänyt täyttymättä. 

Kaavamuutoksen ympäristövaikutukset ovat ongelmallisia. Alueella on 
havaittu kohonneita metallipitoisuuksia. Merenpohjan näytteistä on löy-
detty merkittäviä pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä ja muita pitoi-
suuksia. 
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Vattuniemenkadulle ja –kujalle syntyvät katukuilut voimistavat sekä tuu-
len vaikutusta että liikenteen aiheuttamaa melua. Maansiirtotöiden vai-
kutuksista naapurikiinteistöille ei ole tehty tutkimusta. Maansiirtotyöt 
kasvattavat pienhiukkaspäästöjä ja rasittavat alueen katuverkkoa. 

Tausta-aineisto on puutteellinen antaen suunnitelluista rakennusmas-
soista ja mahdollisista ympäristövaikutuksista virheellisen kuvan. 

Toisessa valituksessa valittajat ********** vaativat, että valituksenalai-
nen Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja että Helsingin 
kaupunki velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut lailli-
sine viivästyskorkoineen.

Valittajien mukaan asemakaava ja asemakaavan muutos eivät perustu 
riittäviin tutkimuksiin eivätkä selvityksiin. Ne eivät täytä MRL:ssa sää-
dettyjä sisältövaatimuksia, eikä niitä ole muutoinkaan laadittu hyvän 
hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. 

Päätöksen tiivistelmä ja perustelut eivät ole hyvän hallinnon mukaisia. 
Perusteluissa ei ole avattu väitteitä, joiden mukaan kaavaratkaisu olisi 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten ta-
voitteiden toteutumista tai jonka mukaan kaavaratkaisu on uuden yleis-
kaavan tavoitteiden mukainen. 

Vuorovaikutuksessa esitetyt muistutukset ovat jääneet kokonaan huo-
miotta ilman asianmukaisia perusteluja. 

Asemakaavan sisällön vähimmäisvaatimukset eivät täyty. 

Asemakaava ei edistä lakisääteisiä kestävän kehityksen ja hyvän eli-
nympäristön tavoitteita. 

Kaavapäätöksessä on jätetty huomiotta Lauttasaaressa vallitseva pal-
veluvaje mm. päiväkoti- ja koulupaikkojen sekä terveydenhoidon suh-
teen. 

Kaavapäätös ei luo edellytyksiä liikenteen järjestämiselle siten kuin 
laissa edellytetään.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n 1 momentin mukaan muu-
tosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan siten kuin 
kuntalaissa säädetään. Kuntalain 92 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäse-
nellä. 
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Muutoksenhakijoiden kotipaikka on Helsinki, joten heillä on asiassa va-
litusoikeus.

Kuntalain 93 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. MRL 188 § 5 momentin mukaan kaavan hyväk-
symistä koskevan päätöksen katsotaan tuleen asianosaisten tietoon sil-
loin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtä-
ville.

Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä 10.2.2017. Valitukset on toimitettu hallinto-oikeudelle 
21.2.2017 ja 10.3.2017. Valitukset on toimitettu määräajassa.

Lausunto valituksen johdosta

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa valitusten 
johdosta hallinto-oikeudelle seuraava lausunto. Lausunto on laadittu 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Valituksen hylkääminen ja tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valitusten 
hylkäämistä. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt MRL:n ase-
makaavaa koskevien sisältövaatimusten tai menettelysäännösten vas-
taisesti. Kaava perustuu lain edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen.

Kaupunginhallitus pyytää lisäksi valituksen tutkimatta jättämistä siltä 
osin, kun se kohdistuu päätöksen ja siihen sisältyvien kaavaratkaisujen 
tarkoituksenmukaisuuteen.

Perustelut valituksen hylkäämiselle

Lähtökohdat

Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (riittävän 
asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava 
tonttimaan riittävyys) mukainen, oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja kau-
punginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan tavoittei-
den mukainen (kaavaselostus s. 3-4). 

Asemakaava edesauttaa kaupungin strategisen tavoitteen, täydennys-
rakentamisen, edistämistä ja toteuttamista AM-ohjelman (Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman) asuntotavoitteen mukai-
sesti.
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Kaavaehdotus on laadittu asianmukaisesti tarkistetulle pohjakartalle ja 
sen liitemateriaali päivitetty. Suunnitteluratkaisu ei mahdollista olemas-
sa olevien venesataman rakennusten säilymistä.

Vuorovaikutus

Asemakaavoituksen aikana järjestetty vuorovaikutusmenettely ilmenee 
kaavaselostuksesta ja vuorovaikutusraportista.

Kaavan laatimisvaiheissa on järjestetty keskustelutilaisuuksia ja nähtä-
villäoloaikana saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on vastattu vuoro-
vaikutusraportissa ja niiden pohjalta on tehty tarkistuksia kaavaan (kaa-
vaselostus s. 23-29 ja s. 32). Muistutuksiin on vastattu vuorovaikutusra-
portissa aihepiireittäin ja mielipidekohtaisesti. 

Asiassa järjestetty vuorovaikutus täyttää MRL:n ja MRA:n säännökset. 
Osallisilla on ollut lainmukaisesti mahdollisuus osallistua kaavoituk-
seen, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiassa. Lain 
mukainen vuorovaikutus ei edellytä, että suunnittelu tulisi johtaa kaik-
kien asiassa esitettyjen mielipiteiden huomioon ottamiseen, vaan kaa-
van laatimiseen liittyy erilaisten näkemysten yhteensovittamista kaavoi-
tuksen tavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten rajoissa. 

Asemakaavan sisältövaatimukset

Asemakaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 54 §:ssä. Asema-
kaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikut-teinen yleis-
kaava otettava huomioon siten kuin siitä säädetään. Asemakaava on 
laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitetta-
valla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai 
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Maaperä

Alueelta on todettu paikoin kohonneita metallipitoisuuksia ja jossain 
määrin rakennusjätteeseen viittaavia jakeita muutamin paikoin. Suurim-
man metallipitoisuudet todettiin Vattuniemenrantaan rajautuvalla, kaa-
van asuinrakentamiseen osoitetulla alueella. Meritaidon alueelta pilaan-
tuneisuus on kunnostettu, mutta pilaantuneisuus jatkuu mahdollisesti 
Vattuniemenrannan katualueen alle. Alueelle on asennettu huomio-
verkko. Katua ei kunnostettu. 

Koska tutkimusten jälkeen toiminta on jatkunut alueella liki 15 vuotta, 
on tutkimuksia syytä täydentää vielä kunnostamattomilta alueilta ja 
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mahdollinen kunnostustarve arvioida ja pilaantunut maa kunnostaa 
kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ennen rakentamiseen ryhtymis-
tä. 

Kaavamääräyksen mukaan maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja 
pilaantuneet maat kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Merenpohjaan kohdistuvat rakentamistoimet edellyttävät varautumista 
ruopattavien ainesten sijoittamiseen muualle, kuin meriläjitysalueille. 
Sedimenttien haitta-aineiden tutkimuksia on tarpeen täydentää raken-
nustöiden ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ruoppausmassojen 
sopivan sijoittamisen varmistamiseksi. Toistaiseksi on todettu, että me-
ren pintakerros on veneily- ja satamatoimintojen vahvasti kuormittama.

Kaavassa on annettu sedimenttien tutkimista koskeva kaavamääräys. 
Laiturialueella on merkitty erityisalue e-lm, jossa on sallittu sijoittaa alu-
eelta peräisin olevia haitta-ainepitoisia maa- ja sedimenttiaineksia ym-
päristölupaehtojen mukaisesti. Määräyksellä on varauduttu sijoitetta-
vaksi kelpaavien massojen hyödyntämiseen. Mahdollisesti sijoitettavat 
massat on erikseen osoitettava kelpoisiksi ja ne tarvitsevat ympäristölu-
van. (Kaavaselostus s. 13-14)

Alueen maaperä kunnostetaan uuden maankäytön edellyttämään ta-
soon ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kaava luo hyvät edellytykset 
terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Kaavatyö perustuu merkittävät vai-
kutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaa-
van tehtävä ja tarkoitus. (Vuoro-vaikutusraportti s. 53)

Melu

Vattuniemenkadulla liikennemäärä on noin 9 700 ajoneuvoa arkivuoro-
kaudessa ja Vattuniemenrannalla noin 1 200 ajon/vrk (syksy 2012). 
Vattuniemenkadun liikennemäärän on arvioitu ole-van ennustetilan-
teessa vuonna 2035 noin 11 800 ajon/vrk. Länsimetron liityntälinjaston 
toteutuessa saattaa liikenne Vattuniemenkadulla kuitenkin vähentyä tu-
levaisuudessa. Melutilannetta ja rakennusten julkisivuille kohdistuvia 
melutasoja on tarkasteltu SoundPlan -melulaskentaohjelmalla vuoden 
2035 liikenne-ennusteella. Raskaan liikenteen osuus on arvioitu olevan 
4 %. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Lähinnä Vattuniemenkatua sijaitsevan asuinrakennuksen kadun-puolei-
sille julkisivuille kohdistuu enimmillään 64 dB melutaso  (LAeq). Kaa-
vassa tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota ja  asetettu määräys ra-
kennuksen ulkovaipan kokonaisäänieristävyydestä. Asuinviihtyvyyden 
parantamiseksi näillä julkisivuilla tulee parvekkeet lasittaa niin, että niil-
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lä saavutetaan melun ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Tonteille muo-
dostuu liikenteen melulta suojaisat oleskelupihat.(Kaavaselostus s. 14)

Maansiirtotöille haetaan töiden suunnitteluvaiheessa luvat, joissa mää-
ritetään ajoajat ja muut ympäristövaikutuksiin vaikuttavat ehdot. 

Muinaisjäännökset

Kaavamääräyksissä on vedenalaisinventointia koskeva määräys.

Palvelurakenteen riittävyys

Väestönlisäys, noin 470 asukasta, osaltaan parantaa edellytyksiä Laut-
tasaaren palvelutason säilymiselle. Lisääntynyt asukasmäärä tuo pal-
veluja ympärilleen. Suunnittelualueella on tehty varaus ravintolalle ja 
kioskille, jotka osaltaan tulevat tarjoamaan palveluita alueen asukkaille.

Väestönlisäys ja palvelurakenteen tasapaino ei valitettavasti aina koh-
taa reaaliaikaisesti. Suunnittelualueen väestönkasvu on huomioitu 
osoittamalla alueelle päiväkotivaraus. Erittäin tärkeän palveluvajeen, 
alueen koulu- ja päiväkotitilanteen ratkaisemiseksi kaupunki on ryhtynyt 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaava-alueen läheisyydessä osoitteessa 
Vattuniemenkuja 4 on vireillä alakoulu ja lasten päiväkoti -hanke. 

Liikenne

Kaava-alueen arvioidun asukasmäärän, noin 470 uutta asukasta, ai-
heuttama liikenne mahtuu Lauttasaaren katuverkkoon. Jalankulku ja 
pyöräteiden olosuhteiden parantaminen on liikennesuunnitteluosastolla 
jatkuvasti käynnissä ja niihin panostetaan kaupunkitasolla voimakkaas-
ti. (vuorovaikutusraportti sivu 48). 

Riittävät tutkimukset ja selvitykset

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kaikkien kaavojen tulee perus-
tua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Erilaisissa kaavoitustilanteissa 
ja eri kaavamuotojen kohdalla näiden selvitysten ja tutkimusten laajuus 
vaihtelee kuitenkin melkoisesti. Tutkimukset ja selvitykset varmistavat 
sen, että kaavoittajan tietoon tulevat laatimisen kannalta perustavan-
laatuiset seikat. Riittävyyden suhteen ei siten ole olemassa mitään 
yleistä säännöstä, vaan tutkimusten ja selvitysten riittävyyttä tulee ar-
vioida tapauskohtaisesti. (Ekroos-Majamaa: MRL 2015, s.51)

Asemakaavassa on tehty asianmukaiset selvitykset lähtökohdista ja 
kaavaratkaisun vaikutuksista. Lähtökohdat on selvitetty kaavaselostuk-
sen sivuilla 3-7, asemakaavan muutoksen kuvaus sivuilla 8-15 ja to-
teuttamisen vaikutukset sivuilla 15-17.
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Sisältövaatimusten mukaisuus

Kaavamuutos täyttää MRL 54 §:n vaatimukset.

Kunnallisvalitusmenettelyssä voi vedota vain kaavan lainvastaisuuteen. 
Kaavan tarkoituksenmukaisuuteen kuuluvat väitteet tulee siten jättää 
tutkimatta. Kunnalla on laaja harkintavalta kaavan tavoitteita ja sisältö-
vaatimuksia koskevien säännösten puitteissa päättää kaavaratkaisujen 
vaihtoehdoista, rakentamisen sijoittumisesta ja kaupunkikuvallisista sei-
koista. 

Valitusten tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää valitusten tutkimatta jättämistä siltä osin kun 
ne kohdistuvat valtuuston päätöksen ja siihen sisältyvien kaavaratkai-
sujen tarkoituksen mukaisuuteen. Kunnallisvalitusta ei voi kuntalain 90 
§:n 2 momentin mukaan tehdä päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen 
liittyvillä perusteilla.

Yhteenveto

Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteel-
la päätös tulisi kumota. Kaava täyttää MRL 54 §:n sisältövaatimukset ja 
perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin. Kaavapäätös ei ole si-
ten syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavoin virheellisessä järjes-
tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa 
eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalvelut, lausunnon lä-
hettämistä hallinto-oikeudelle 
varten

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Lausunto on oikeuspalvelujen lausunnon mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalvelut, lausunnon lä-
hettämistä hallinto-oikeudelle 
varten

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut 19.5.2017

HEL 2017-003403 T 03 01 01

Hallinto-oikeuden diaarinumero 01993/17/4103, 02435/17/4103, lausuntopyynnön päivämäärä 
17.3.2017

Helsingin kaupunginvaltuusto on 1.2.2017 (§ 14) hyväksynyt 31. kau-
punginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) venesata-ma-alueen 
ja 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattu-niemi) puisto-, sa-
tama-, venesatama-, pysäköinti-, vesi- ja katu-alueen asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen 4.12.2001 päivätyn sekä 22.3.2016 ja 
11.10.2016 muutetun piirustuksen numero 11040 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 31154. Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi 
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valitusta. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan 
valitusten johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon.

Valitusten keskeinen sisältö

Ensimmäisessä valituksessa valittaja Asunto Oy Helsingin Julia vaatii, 
että Lohiapajanlahden asemakaavaa ja sen muuttamista koskeva kau-
punginvaltuuston päätös kumotaan. 

Valittaja viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 60 §:ään, jonka mu-
kaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvit-
taessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudista-
miseksi. 

Asukkaiden vuorovaikutus ja osallisuus on jäänyt muodolliseksi. Suun-
nittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus 
sekä avoin tiedottaminen on jäänyt täyttymättä. 

Kaavamuutoksen ympäristövaikutukset ovat ongelmallisia. Alueella on 
havaittu kohonneita metallipitoisuuksia. Merenpohjan näytteistä on löy-
detty merkittäviä pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä ja muita pitoi-
suuksia. 

Vattuniemenkadulle ja –kujalle syntyvät katukuilut voimistavat sekä tuu-
len vaikutusta että liikenteen aiheuttamaa melua. Maansiirtotöiden vai-
kutuksista naapurikiinteistöille ei ole tehty tutkimusta. Maansiirtotyöt 
kasvattavat pienhiukkaspäästöjä ja rasittavat alueen katuverkkoa. 

Tausta-aineisto on puutteellinen antaen suunnitelluista rakennusmas-
soista ja mahdollisista ympäristövaikutuksista virheellisen kuvan. 

Toisessa valituksessa valittajat ********** vaativat, että valituksenalai-
nen Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja että Helsingin 
kaupunki velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut lailli-
sine viivästyskorkoineen.

Valittajien mukaan asemakaava ja asemakaavan muutos eivät perustu 
riittäviin tutkimuksiin eivätkä selvityksiin. Ne eivät täytä MRL:ssa sää-
dettyjä sisältövaatimuksia, eikä niitä ole muutoinkaan laadittu hyvän 
hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. 

Päätöksen tiivistelmä ja perustelut eivät ole hyvän hallinnon mukaisia. 
Perusteluissa ei ole avattu väitteitä, joiden mukaan kaavaratkaisu olisi 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten ta-
voitteiden toteutumista tai jonka mukaan kaavaratkaisu on uuden yleis-
kaavan tavoitteiden mukainen. 
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Vuorovaikutuksessa esitetyt muistutukset ovat jääneet kokonaan huo-
miotta ilman asianmukaisia perusteluja. 

Asemakaavan sisällön vähimmäisvaatimukset eivät täyty. 

Asemakaava ei edistä lakisääteisiä kestävän kehityksen ja hyvän eli-
nympäristön tavoitteita. 

Kaavapäätöksessä on jätetty huomiotta Lauttasaaressa vallitseva pal-
veluvaje mm. päiväkoti- ja koulupaikkojen sekä terveydenhoidon suh-
teen. 

Kaavapäätös ei luo edellytyksiä liikenteen järjestämiselle siten kuin 
laissa edellytetään.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n 1 momentin mukaan muu-
tosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan siten kuin 
kuntalaissa säädetään. Kuntalain 92 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäse-
nellä. 

Muutoksenhakijoiden kotipaikka on Helsinki, joten heillä on asiassa va-
litusoikeus.

Kuntalain 93 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. MRL 188 § 5 momentin mukaan kaavan hyväk-
symistä koskevan päätöksen katsotaan tuleen asianosaisten tietoon sil-
loin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtä-
ville.

Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä 10.2.2017. Valitukset on toimitettu hallinto-oikeudelle 
21.2.2017 ja 10.3.2017. Valitukset on toimitettu määräajassa.

Lausunto valituksen johdosta

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa valitusten 
johdosta hallinto-oikeudelle seuraava lausunto. Lausunto on laadittu 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Valituksen hylkääminen ja tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valitusten 
hylkäämistä. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt MRL:n ase-
makaavaa koskevien sisältövaatimusten tai menettelysäännösten vas-
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taisesti. Kaava perustuu lain edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen.

Kaupunginhallitus pyytää lisäksi valituksen tutkimatta jättämistä siltä 
osin, kun se kohdistuu päätöksen ja siihen sisältyvien kaavaratkaisujen 
tarkoituksenmukaisuuteen.

Perustelut valituksen hylkäämiselle

Lähtökohdat

Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (riittävän 
asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava 
tonttimaan riittävyys) mukainen, oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja kau-
punginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan tavoittei-
den mukainen (kaavaselostus s. 3-4). 

Asemakaava edesauttaa kaupungin strategisen tavoitteen, täydennys-
rakentamisen, edistämistä ja toteuttamista AM-ohjelman (Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman) asuntotavoitteen mukai-
sesti.

Kaavaehdotus on laadittu asianmukaisesti tarkistetulle pohjakartalle ja 
sen liitemateriaali päivitetty. Suunnitteluratkaisu ei mahdollista olemas-
sa olevien venesataman rakennusten säilymistä.

Vuorovaikutus

Asemakaavoituksen aikana järjestetty vuorovaikutusmenettely ilmenee 
kaavaselostuksesta ja vuorovaikutusraportista.

Kaavan laatimisvaiheissa on järjestetty keskustelutilaisuuksia ja nähtä-
villäoloaikana saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on vastattu vuoro-
vaikutusraportissa ja niiden pohjalta on tehty tarkistuksia kaavaan (kaa-
vaselostus s. 23-29 ja s. 32). Muistutuksiin on vastattu vuorovaikutusra-
portissa aihepiireittäin ja mielipidekohtaisesti. 

Asiassa järjestetty vuorovaikutus täyttää MRL:n ja MRA:n säännökset. 
Osallisilla on ollut lainmukaisesti mahdollisuus osallistua kaavoituk-
seen, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiassa. Lain 
mukainen vuorovaikutus ei edellytä, että suunnittelu tulisi johtaa kaik-
kien asiassa esitettyjen mielipiteiden huomioon ottamiseen, vaan kaa-
van laatimiseen liittyy erilaisten näkemysten yhteensovittamista kaavoi-
tuksen tavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten rajoissa. 

Asemakaavan sisältövaatimukset
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Asemakaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 54 §:ssä. Asema-
kaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikut-teinen yleis-
kaava otettava huomioon siten kuin siitä säädetään. Asemakaava on 
laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitetta-
valla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai 
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Maaperä

Alueelta on todettu paikoin kohonneita metallipitoisuuksia ja jossain 
määrin rakennusjätteeseen viittaavia jakeita muutamin paikoin. Suurim-
man metallipitoisuudet todettiin Vattuniemenrantaan rajautuvalla, kaa-
van asuinrakentamiseen osoitetulla alueella. Meritaidon alueelta pilaan-
tuneisuus on kunnostettu, mutta pilaantuneisuus jatkuu mahdollisesti 
Vattuniemenrannan katualueen alle. Alueelle on asennettu huomio-
verkko. Katua ei kunnostettu. 

Koska tutkimusten jälkeen toiminta on jatkunut alueella liki 15 vuotta, 
on tutkimuksia syytä täydentää vielä kunnostamattomilta alueilta ja 
mahdollinen kunnostustarve arvioida ja pilaantunut maa kunnostaa 
kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ennen rakentamiseen ryhtymis-
tä. 

Kaavamääräyksen mukaan maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja 
pilaantuneet maat kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Merenpohjaan kohdistuvat rakentamistoimet edellyttävät varautumista 
ruopattavien ainesten sijoittamiseen muualle, kuin meriläjitysalueille. 
Sedimenttien haitta-aineiden tutkimuksia on tarpeen täydentää raken-
nustöiden ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ruoppausmassojen 
sopivan sijoittamisen varmistamiseksi. Toistaiseksi on todettu, että me-
ren pintakerros on veneily- ja satamatoimintojen vahvasti kuormittama.

Kaavassa on annettu sedimenttien tutkimista koskeva kaavamääräys. 
Laiturialueella on merkitty erityisalue e-lm, jossa on sallittu sijoittaa alu-
eelta peräisin olevia haitta-ainepitoisia maa- ja sedimenttiaineksia ym-
päristölupaehtojen mukaisesti. Määräyksellä on varauduttu sijoitetta-
vaksi kelpaavien massojen hyödyntämiseen. Mahdollisesti sijoitettavat 
massat on erikseen osoitettava kelpoisiksi ja ne tarvitsevat ympäristölu-
van. (Kaavaselostus s. 13-14)

Alueen maaperä kunnostetaan uuden maankäytön edellyttämään ta-
soon ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kaava luo hyvät edellytykset 
terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Kaavatyö perustuu merkittävät vai-
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kutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaa-
van tehtävä ja tarkoitus. (Vuoro-vaikutusraportti s. 53)

Melu

Vattuniemenkadulla liikennemäärä on noin 9 700 ajoneuvoa arkivuoro-
kaudessa ja Vattuniemenrannalla noin 1 200 ajon/vrk (syksy 2012). 
Vattuniemenkadun liikennemäärän on arvioitu ole-van ennustetilan-
teessa vuonna 2035 noin 11 800 ajon/vrk. Länsimetron liityntälinjaston 
toteutuessa saattaa liikenne Vattuniemenkadulla kuitenkin vähentyä tu-
levaisuudessa. Melutilannetta ja rakennusten julkisivuille kohdistuvia 
melutasoja on tarkasteltu SoundPlan -melulaskentaohjelmalla vuoden 
2035 liikenne-ennusteella. Raskaan liikenteen osuus on arvioitu olevan 
4 %. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Lähinnä Vattuniemenkatua sijaitsevan asuinrakennuksen kadun-puolei-
sille julkisivuille kohdistuu enimmillään 64 dB melutaso  (LAeq). Kaa-
vassa tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota ja  asetettu määräys ra-
kennuksen ulkovaipan kokonaisäänieristävyydestä. Asuinviihtyvyyden 
parantamiseksi näillä julkisivuilla tulee parvekkeet lasittaa niin, että niil-
lä saavutetaan melun ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Tonteille muo-
dostuu liikenteen melulta suojaisat oleskelupihat.(Kaavaselostus s. 14)

Maansiirtotöille haetaan töiden suunnitteluvaiheessa luvat, joissa mää-
ritetään ajoajat ja muut ympäristövaikutuksiin vaikuttavat ehdot. 

Muinaisjäännökset

Kaavamääräyksissä on vedenalaisinventointia koskeva määräys.

Palvelurakenteen riittävyys

Väestönlisäys, noin 470 asukasta, osaltaan parantaa edellytyksiä Laut-
tasaaren palvelutason säilymiselle. Lisääntynyt asukasmäärä tuo pal-
veluja ympärilleen. Suunnittelualueella on tehty varaus ravintolalle ja 
kioskille, jotka osaltaan tulevat tarjoamaan palveluita alueen asukkaille.

Väestönlisäys ja palvelurakenteen tasapaino ei valitettavasti aina koh-
taa reaaliaikaisesti. Suunnittelualueen väestönkasvu on huomioitu 
osoittamalla alueelle päiväkotivaraus. Erittäin tärkeän palveluvajeen, 
alueen koulu- ja päiväkotitilanteen ratkaisemiseksi kaupunki on ryhtynyt 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaava-alueen läheisyydessä osoitteessa 
Vattuniemenkuja 4 on vireillä alakoulu ja lasten päiväkoti -hanke. 

Liikenne



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 276 (333)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
29.05.2017

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

Kaava-alueen arvioidun asukasmäärän, noin 470 uutta asukasta, ai-
heuttama liikenne mahtuu Lauttasaaren katuverkkoon. Jalankulku ja 
pyöräteiden olosuhteiden parantaminen on liikennesuunnitteluosastolla 
jatkuvasti käynnissä ja niihin panostetaan kaupunkitasolla voimakkaas-
ti. (vuorovaikutusraportti sivu 48). 

Riittävät tutkimukset ja selvitykset

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kaikkien kaavojen tulee perus-
tua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Erilaisissa kaavoitustilanteissa 
ja eri kaavamuotojen kohdalla näiden selvitysten ja tutkimusten laajuus 
vaihtelee kuitenkin melkoisesti. Tutkimukset ja selvitykset varmistavat 
sen, että kaavoittajan tietoon tulevat laatimisen kannalta perustavan-
laatuiset seikat. Riittävyyden suhteen ei siten ole olemassa mitään 
yleistä säännöstä, vaan tutkimusten ja selvitysten riittävyyttä tulee ar-
vioida tapauskohtaisesti. (Ekroos-Majamaa: MRL 2015, s.51)

Asemakaavassa on tehty asianmukaiset selvitykset lähtökohdista ja 
kaavaratkaisun vaikutuksista. Lähtökohdat on selvitetty kaavaselostuk-
sen sivuilla 3-7, asemakaavan muutoksen kuvaus sivuilla 8-15 ja to-
teuttamisen vaikutukset sivuilla 15-17.

Sisältövaatimusten mukaisuus

Kaavamuutos täyttää MRL 54 §:n vaatimukset.

Kunnallisvalitusmenettelyssä voi vedota vain kaavan lainvastaisuuteen. 
Kaavan tarkoituksenmukaisuuteen kuuluvat väitteet tulee siten jättää 
tutkimatta. Kunnalla on laaja harkintavalta kaavan tavoitteita ja sisältö-
vaatimuksia koskevien säännösten puitteissa päättää kaavaratkaisujen 
vaihtoehdoista, rakentamisen sijoittumisesta ja kaupunkikuvallisista sei-
koista. 

Valitusten tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää valitusten tutkimatta jättämistä siltä osin kun 
ne kohdistuvat valtuuston päätöksen ja siihen sisältyvien kaavaratkai-
sujen tarkoituksen mukaisuuteen. Kunnallisvalitusta ei voi kuntalain 90 
§:n 2 momentin mukaan tehdä päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen 
liittyvillä perusteilla.

Yhteenveto

Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteel-
la päätös tulisi kumota. Kaava täyttää MRL 54 §:n sisältövaatimukset ja 
perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin. Kaavapäätös ei ole si-
ten syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavoin virheellisessä järjes-
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tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa 
eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

Lisätiedot
Saara Nirkko, lakimies, puhelin: 310 36610

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 631
Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun 
toimitilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 
10575/28)

HEL 2017-005721 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 12.6.2017 
asti Arja Karhuvaaran ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön lisää-
mään Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12390 mukaisen kaavatontin maanvuokrasopimukseen 
ehdon vuokralaisen oikeudesta ostaa tontti seuraavin ehdoin:

1

Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta. Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti sen 
jälkeen, kun viereisen tontin 10591/1 kaupunkiympäristön toimialan toi-
mitalo on valmistunut ja käyttöönotettu sekä mahdollisesti tarvittavat 
kiinteistöjärjestelyt on tehty.

2

Kauppahinta on 24 euroa/k-m² (ind. 100=1951).

3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 279 (333)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
29.05.2017

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

Osapuolten välillä voimassa oleva maanvuokrasopimus nro 14601 
päättyy, kun kauppakirja tontista allekirjoitetaan.

4

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 jatkaa Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle 
vuokratun tontin 10575/28 maanvuokrasopimusta vuoden 2046 lop-
puun. Samalla lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus päättäisi 
oikeuttaa lisäämään maanvuokrasopimukseen ehdon vuokralaisen os-
to-oikeudesta tonttiin.

Esittelijän perustelut

Maanvuokrasopimuksen jatkaminen ja esitys osto-oikeudesta

Tontti 10575/28 on vuokrattu Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle liike-, toimisto- 
ja teollisuustarkoituksiin 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuk-
sella. Tontti on ollut vuokrattuna Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle 1.9.1988 
alkaen.

Kiinteistölautakunta päätti 18.4.2017 jatkaa nykyistä maanvuokrasopi-
musta vuoden 2046 loppuun, ja esitti samalla, että kaupunginhallitus oi-
keuttaisi lisäämään maanvuokrasopimukseen vuokralaisen osto-oikeu-
den tonttiin

Asemakaava- ja tonttitiedot

Nyt voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 10575/28 kuuluu toi-
mitilarakennusten korttialueeseen (KTY). Alueelle saa rakentaa tiloja 
toimistoja, ympäristöhaittoja aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia 
sekä julkisia palveluja varten. Tontin rakennusoikeus on 14 300 k-m².

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.4.2017 (195 §) kortteliin nro 10575 
asemakaavamuutoksen nro 12390, jolla varaudutaan Helsingin kau-
pungin kaupunkiympäristötalon sekä asuntojen ja toimitilojen rakenta-
miseen alueelle. Kaupunkiympäristötalon rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa syksyllä 2017 suunnitellulla tontilla 10591/1, joka rajautuu kiinni 
tontin 10575/28 reunoihin pohjoisessa ja lännessä.

Hyväksytyssä asemakaavamuutoksessa tontin 10575/28 uusi numero 
on 10591/2, ja tontin luoteisosasta rajataan alue liitettäväksi viereiseen 
kaupunkiympäristötalon kaavatonttiin 10591/1. Uuden kaavatontin 
10591/2 pinta-ala on 4 550 m². Tontin rakennusoikeus, 14 300 k-m², 
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säilyy ennallaan ja tontti kuuluu edelleen toimitilarakennusten korttelia-
lueeseen (KTY). Lisäksi  suunnitellun tontin 10591/1 huoltoajoa ja pois-
tumisreittejä saisi järjestää kaupunkiympäristötalon tontin 10591/2 kaut-
ta.

Tontin sijaintikartta on liitteenä 1, asemakaavamuutos liitteenä 2 ja 
karttaliite tontista liitteenä 3..

Osto-oikeus

Vuokralaiselle esitetään  osto-oikeutta uudelleen vuokrattavalle tontille. 
Osto-oikeus on esityksen mukaan voimassa viisi vuotta sopimuksen al-
kamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2014 (714 §) maanmyyntitavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi sekä tontinvaraus- ja luovutusesitysten 
valmisteluohjeeksi mm. seuraavaa:

Kiinteistötoimi tarjoaa aktiivisesti nykyisten toimitilatonttien vuokralaisil-
le mahdollisuutta tontin ostamiseen edellyttäen, että tontti on kaavalli-
sesti loppuun jalostettu, asemakaavoituksen kautta ei ole näköpiirissä 
merkittävää tontinarvonnousua eikä tontilla ole merkitystä alueen 
maankäytön pitkän aikavälin kehittämisen kannalta.

Esitettävä myyntihinta perustuu tontin toimistorakennusoikeuden käy-
pään hintaan, jonka määrittämisessä on käytetty ulkopuolisen asiantun-
tijan arviota. Kauppahinta on toimistorakennusoikeuden osalta 24 eu-
roa/k-m² (ind. 100=1951, nykyhintatasossa noin 462 euroa/k-m²). Tällä 
hetkellä tontin myyntihinta olisi käytetyn rakennusoikeuden mukaan 
noin 6,6 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavaehdotus nro 12390
3 Karttaliite

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Yritttäjätalo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 278

HEL 2017-005721 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 75/675 498 ja 89/676 498, Työpajankatu 10 ja Hermannin rantatie 2

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön uudel-
leen vuokraamaan Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle (Y-tunnus 0702131-4) 
Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 
10575 tontista nro 28 (rakennusoikeus 14 300 k-m², os. Työpajankatu 
10, kiinteistötunnus 91-10-575-28) liike-, toimisto- ja teollisuustarkoituk-
siin noin 4 550 m²:n suuruisen karttaliitteen nro 1 mukaisen alueen, jo-
ka vastaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 mukaista kaa-
vatonttia 10591/2, liitteenä nro 2 olevan vuokrasopimusluonnoksen mu-
kaisin sekä seuraavin ehdoin:

1

Vuokra-aika päättyy 31.12.2046.

2

Huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perus-
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vuosivuokra on 13 442 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindek-
si 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan 
kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosi-
vuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan 
jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusin-
deksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät 
ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. 

Vuosivuokra on 31.3.2019 saakka 258 490 euroa.

Vuokrasta peritään 48 % 31.12.2020 saakka.

Vuokra perustuu liike- ja toimistorakennusoikeuden 6 864 k-m²:n (48 % 
tiloista) osalta pääoma-arvoon 24 euroa/k-m² (ind.100) ja teollisuusra-
kennusoikeuden 7 436 k-m²:n (52 % tiloista) osalta pääoma-arvoon 
14 euroa/k-m² (ind.100).

3

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun tonttipäällikkö voi päättää uudelleen vuokrauksesta, kun tont-
tiyksikkö ja vuokralainen ovat sopineet tontin 10591/1 (kaupunkiympä-
ristön toimialan toimitalo) rakentamiseen liittyvistä järjestelyistä. Tontti-
päälliköllä on oikeus lisätä maanvuokrasopimukseen tarvittaessa li-
säehtoja.

(T1110-37)

Samalla kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön 
päättämään tontin voimassa olevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuk-
sen (nro 14601, vuokraustunnus T1110-19) päättämisestä.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että edellä päätöskoh-
dassa A esitettävään maanvuokrasopimukseen lisätään ehto vuokralai-
sen oikeudesta ostaa tontti seuraavin ehdoin:

1

Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta. Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti sen 
jälkeen, kun viereisen tontin 10591/1 kaupunkiympäristön toimialan toi-
mitalo on valmistunut ja käyttöönotettu sekä mahdollisesti tarvittavat 
kiinteistöjärjestelyt on tehty.
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2

Kauppahinta on 24 euroa/k-m² (ind. 100=1951).

3

Osapuolten välillä voimassa oleva maanvuokrasopimus nro 14601 
päättyy, kun kauppakirja tontista allekirjoitetaan.

4

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

(T1110-19)

Käsittely

18.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kiinteistölautakunta päättää, että osto-optiota ei myönnetä.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi
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§ 632
Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän 
kanssa tehtyyn maanvuokrasopimukseen (tontti 31125/6)

HEL 2016-009552 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan myy-
mään Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljälle Helsingin kaupungin 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31125 tontin nro 6 (os. Vattu-
niemenkuja 4, pinta-ala 5 916 m², kiinteistötunnus 91-31-125-6) seu-
raavin ehdoin:

1

Tontin vuokralaisella on oikeus ostaa kaupungilta sille vuokrattu tontti 
aikaisintaan neljä vuotta sen jälkeen, kun rakennus on muutettu ope-
tuskäyttöön ja koulutoiminta aloitettu. 

Osto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että osapuolet yhdessä 
sekä ulkopuolisen asiantuntija ovat todenneet rakennuksen kaikkine ti-
loineen koulutoimintaan soveltuvaksi ja huoneenvuokrasopimuksen 
mukaiseksi (mm. terveellisyys ja turvallisuus). 

Edelleen osto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että ostaja on 
huolehtinut kaupunkia kohtaan myös muista koulun toteuttamista kos-
kevista velvoitteistaan ja maanvuokrasopimuksen mukaisista velvoit-
teistaan. Tontin ostamisella ei saa olla kaupungilta perittävää huoneen-
vuokraa korottavaa vaikutusta eikä muutakaan vaikutusta kaupungin 
kustannuksiin.

2

Kauppahinta on 23 euroa/k-m² (ind. 100=1951, nykyhintatasossa noin 
442 euroa/k-m²) ja se kerrotaan kaupantekohetkellä voimassa olevalla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla sekä asemakaavan mukaisella tai 
toteutetulla rakennusoikeudella. Kauppahinta on kuitenkin vähintään 
442 euroa/k-m². Myyntiperusteen käypä taso varmistetaan ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolla. 

3

Osto-oikeutta käytettäessä kauppakirjaan otetaan seuraava lisäkaup-
pahintaa koskeva ehto:
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Myyjällä on oikeus saada tontin ostajalta lisäkauppahintaa, mikäli tontin 
markkina-arvo kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vastaavan 
viranomaispäätöksen johdosta nousee siitä, mitä tontin kauppahinnasta 
on tässä kauppakirjassa sovittu. Markkina-arvon nousu voi johtua tontin 
rakennusoikeuden lisäyksestä tai tontin käyttötarkoituksessa tapahtu-
vista tai muista vastaavista muutoksista.    

Lisäkauppahinta on tämän kauppakirjan mukaisen kappahinnan ja uu-
den markkina-arvon erotuksen määrä.  Uusi markkina-arvo määritetään 
lisäkauppahinnan maksuhetken mukaan.

Tämä ehto on voimassa 10 vuotta siitä, kun kaupungin koulutoiminta 
tontilla on päättynyt. Mikäli ostaja tai myöhempi luovutuksensaaja on 
hakenut edellä tarkoitettua kaavamuutosta, poikkeamispäätöstä tai 
muuta vastaavaa viranomaispäätöstä ennen mainittua määräpäivää, 
sovelletaan tätä lisäkauppahintaehtoa, vaikka kaavamuutos, poikkea-
mispäätös tai vastaava viranomaispäätös tulee voimaan määräpäivän 
jälkeen. Mikäli edellä kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vas-
taavan viranomaispäätöksen on kuitenkin laittanut vireille kaupunki tai 
muu ostajasta riippumaton taho, tätä lisäkauppahintaehtoa sovelletaan 
vain, mikäli ostaja ryhtyy ennen mainittua määräpäivää toimenpiteisiin 
tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja/tai lisärakentamiseksi hake-
malla tätä varten rakennuslupaa tai ryhtyy muihin vastaaviin toimenpi-
teisiin. 

Ostaja maksaa ensiksi mainitussa tapauksessa lisäkauppahinnan kol-
men (3) kuukauden kuluessa asemakaavamuutoksen, poikkeamispää-
töksen tai vastaavan viranomaispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja 
jälkimmäisessä tapauksessa kolmen (3) kuukauden kuluessa raken-
nusluvan tai vastaavan lainvoimaiseksi tulosta. 

Ostaja antaa myyjälle edellä sanotun lisäkauppahinnan suorittamisen 
vakuudeksi tonttiin 400 000 euron suuruisen kiinnityksen, joka on voi-
massa 30 vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta (10 prosenttia allekir-
joitetusta kauppahinnasta). 

Selvyyden vuoksi todetaan, että ostajalla tarkoitetaan tässä ehdossa 
myös tontin mahdollista tulevaa luovutuksensaajaa. Ostaja on siten vel-
vollinen huolehtimaan siitä, että mahdollinen uusi luovutuksensaaja on 
tietoinen tästä lisäkauppahintaehdosta.

4

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä toimivaltaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämiä lisäehtoja.

5
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Tämä päätös raukeaa, ellei edellä mainittua vuokrasopimuksen muutta-
mista koskevaa päätöstä tehdä 31.12.2017 mennessä tai kaupunki 
muutoin luopuu tontille suunnitellusta kouluhankkeesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 9306
3 Valtuuston päätös koulun vuokraamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 
Neljä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (11 §) oikeuttaa kiinteistöviraston 
tilakeskuksen vuokraamaan Lauttasaaressa Vattuniemenkuja 4:ssä  si-
jaitsevan tuotanto- ja toimistorakennuksen muunnettuna opetus- ja var-
haiskasvatusvirastojen tarvekuvausten mukaiseen käyttöön.

Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 muuttaa tontin maanvuokrasopi-
musta koulukäytön mahdollistavaksi. Samalla maanvuokrasopimuksen 
vuokra-aikaa päätettiin pidentää. Ratkaisun osana lautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että vuokrasopimukseen lisättäisiin 
vuokralaisen osto-oikeus sijoittajakysynnän turvaamiseksi.
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Tontin sijaintikartta on liitteenä 1, asemakaavakartta liitteenä 2 ja kau-
punginvaltuuston päätös rakennuksen vuokraamisesta liitteenä 3. Kiin-
teistölautakunnan päätös maanvuokrasopimuksen pidentämisestä ym. 
on päätöshistoriassa. 

Esittelijän perustelut

Hakemus

Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljä pyytää 16.5.2017 päivätyllä hake-
muksellaan, että yhtiölle vuokratun teollisuustontin 31125/6 vuokrasopi-
musta muutettaisiin ja jatkettaisiin koulukäyttöön. Lisäksi vuokrasopi-
mukseen lisättäisiin osto-optio.

Perusteluinaan vuokrasopimuksen jatkamiselle yhtiö esittää, että sillä 
on tarkoitus peruskorjata olemassa oleva rakennus koulukäyttöön, jo-
hon kaupunki tulisi vuokralaiseksi 20 vuoden huoneenvuokrasopimuk-
sella.

Nykyinen vuokrasopimus

Tontti on vuokrattu 1.1.1981 alkaen 31.12.2025 päättyvällä maanvuok-
rasopimuksella. Tontin perusvuosivuokra on 6 965 euroa vuodessa ja 
sen nykyinen vuosivuokra on 111 427,81 euroa. Vuokra vastaa pää-
oma-arvoa noin 242 euroa/k-m².

Vuokrasopimus on vapaasti siirrettävissä.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti kuuluu voimassa olevan asemakaavan nro 9306 mukaan teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Kaava on tullut voi-
maan 18.12.1987. Tontin pinta-ala on 5 916 m² ja rakennusoikeus 
9  200 k-m².

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa tontti on 
työpaikka-alueen ja kantakaupungin (C2) rajalla, joten estettä vuokra-
sopimuksen jatkamiselle ei ole.

Tontilla sijaitsee kahdessa eri vaiheessa rakennettu 9 215 k-m²:n suu-
ruinen pienteollisuusrakennus, joka on tarkoitus saneerata koulukäyt-
töön.

Kouluhankkeesta

Käytettävissä olevien oppilasennusteiden mukaan oppilaiden määrän 
arvioidaan Lauttasaaressa kasvavan vuosina 2017 - 2026 yli 400 oppi-
laalla. Lauttasaaren erityisongelmana on puute vapaista Y-tonteista. 
Koulukäyttöön etsittiin tarjouspyyntöprosessilla olemassa olevaa raken-
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nusta. Kyselyyn saatiin vain yksi tarjous, jonka antoi Kiinteistö Oy Vat-
tuniemenkuja Neljä.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.1.2017 (11 §) kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokraa-
maan Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän omistaman vuokra-alaltaan 
noin 8 900 htm²:n suuruisen nelikerroksisen tuotanto- ja toimistoraken-
nuksen muunnettuna opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen tarveku-
vausten mukaiseen käyttöön.

Päätöksessä edellytettiin, että laatutaso ja olosuhteet täyttävät turvalli-
suudelle ja terveellisyydelle asetut vaatimukset. Tarjouspyynnön tilaoh-
jelma on laadittu yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen se-
kä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on jatkanut neuvotteluja huoneenvuokraso-
pimuksesta rakennuksen omistajan kanssa. Rakennukselle on löyty-
mässä uusi merkittävä sijoittajaomistaja, joka on sijoittanut aikaisem-
minkin koulukiinteistöihin Helsingissä.

Vuokra-aika ja vuokrausehdot sekä osto-optio

Vattuniemen pienteollisuusalueen tonttien maanvuokrasopimusten 
päättymisajat vaihtelevat vuosien 2020 - 2040 välillä. Uudisrakentamis-
ta vastaava mittava peruskorjaus edellyttää kuitenkin pidempää maan-
vuokrasopimusta, joten kiinteistölautakunta katsoi perustelluksi piden-
tää vuokrasopimuksen 30 vuoden mittaiseksi. Samalla maanvuokraso-
pimus päätettiin päivittää mm. sopimuksen sisältämien tontin käyttötar-
koitusta koskevien ehtojen osalta. 

Lautakunnan päätöksen mukaan tontin maanvuokra pysyy nykyisen 
vuokrakauden loppuun ennallaan, ja uutta koulutontteja vastaavaa 
maanvuokraa peritään 1.1.2026 alkaen. 

Neuvottelutulokseen perustuen lautakunta päätti esittää kaupunginhalli-
tukselle, että vuokrasopimukseen lisättäisiin ehto, jonka mukaan vuok-
ralaisella on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus ostaa tontti. Tontin hin-
noittelussa esitettiin sovellettavaksi toimistotontin käypää hintatasoa, 
joka on arviolta noin 440 euroa/k-m² (ind. 1923). Myyntihinta olisi tällöin 
noin neljä miljoonaa euroa.

Osto-oikeuden käyttämisen ehtona olisi, että tontilla olevaan rakennuk-
seen saneerattavat koulutilat on otettu opetuskäyttöön ja todettu osa-
puolten sekä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta täyttävän tiloille kau-
pungin toimesta asetettavat vaatimukset, joista tärkeimpinä ovat tilojen 
terveellisyys ja turvallisuus. Tämän toteamiseksi osto-oikeutta olisi 
mahdollista käyttää vasta neljän vuoden kuluttua siitä, kun tilat on otet-
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tu käyttöön. Edelleen osto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä olisi, et-
tä ostaja on huolehtinut kaupunkia kohtaan muista velvoitteistaan, sa-
moin, ettei mahdollisella tontin ostamisella ole korottavaa vaikutusta 
kaupungilta perittävään huoneenvuokraan tai muihin kustannuksiin.  

Esittelijä pitää osto-oikeuden sisällyttämistä maanvuokrasopimukseen 
perusteltuna, koska osto-oikeus toimii kannustimena toteuttaa koulutilat 
kaupungin edellyttämällä tavalla terveellisiksi ja turvallisiksi sovitussa 
aikataulussa. Tiloille asetettavat vaatimukset sovitaan kaupungin ja 
tontin vuokralaisen välillä tarkemmin tilojen vuokraamisesta tehtävissä 
erillisissä huoneenvuokra- ja muissa sopimuksissa. Lisäksi osto-oikeu-
den sisällyttäminen mahdollistaa osaltaan hankkeen toteutumisen am-
mattimaisten kiinteistösijoittajien toimesta, mikä on hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen kaupungin kannalta toivottavaa ja kaupungin edun 
mukaista. 

Sekä vuokraus- että myyntiperusteen käypä taso varmistetaan ulko-
puolisen asiantuntijan arvioin ennen maanvuokrasopimuksen muutok-
sen allekirjoittamista. 

Muut ehdot

Päätösehdotuksen mukaan kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällik-
kö päättäisi vastaisuudessa vuokrasopimuksen muutoksesta kiinteistö-
lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymien vuokraus- ja osto-oi-
keutta koskevien periaatteiden mukaan. Vuokrausperiaatteita ja osto-
oikeutta koskevat päätökset kuitenkin raukeaisivat, mikäli kaupunki luo-
puu kouluhankkeesta.  

Mikäli vuokralainen käyttäisi osto-oikeuttaan, kauppakirjaan otettaisiin 
lisäkauppahintaa koskeva ehto, joka olisi voimassa 10 vuotta siitä, kun 
kaupungin koulutoiminta on tontilla päättynyt. Ehdon mukaan kaupun-
gilla olisi oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli tontti muutetaan 
ennen määräaikaa esim. asuntokäyttöön. Lisäkauppahintaa perittäisiin 
myyntihinnan ja uuden käyttötarkoituksen mukaisen markkina-arvon 
erotuksen mukaan.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen ja vuokrasopi-
mukseen tehdyt ja tehtäväksi esitetyt muutokset ovat omiaan turvaa-
maan koulun toteuttamisen kaupungin edellyttämällä tavalla terveelli-
seksi ja turvalliseksi sovitussa aikataulussa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 9306
3 Valtuuston päätös koulun vuokraamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 
Neljä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 279

HEL 2016-009552 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 493 ja 49/670 493; Vattuniemenkuja 4 ja Vattuniemenkatu 23

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan tont-
tipäällikön muuttamaan Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljälle (Y-tun-
nus 0110460-2) vuokratun Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31125 tontin nro 6 (os. Vattuniemenkuja 4, 
pinta-ala 5 916 m², kiinteistötunnus 91-31-125-6) vuokrasopimusta 
(sop. nro 11715, laskutustunnus T1131-1) 1.6.2017 alkaen seuraavin 
ehdoin:

1

Vuokra-aika on 30 vuotta alkaen kaupunkiympäristön toimialan tontti-
päällikön myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen.
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2

Tontti vuokrataan opetustarkoitukseen.

3

Perusvuosivuokra säilyy ennallaan. Uusi perusvuosivuokra määritetään 
1.1.2026 alkaen koulukäytön mukaan perustuen käytettyyn rakennusoi-
keuteen. Tontin vuosivuokra määrätään toteutettavan koulurakennuk-
sen osalta pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 15,00 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. Vuokrausperusteen käypä taso varmistetaan ulkopuoli-
sen asiantuntijan arviolla. 

4

Muutoin noudatetaan liitteessä nro 1 olevan maanvuokrasopimuksen 
ehtoja ja kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön päättämiä lisäeh-
toja.

5

Tämä päätös raukeaa, ellei edellä mainittua vuokrasopimuksen muutta-
mista koskevaa päätöstä tehdä 31.12.2017 mennessä tai kaupunki 
muutoin luopuu tontille suunnitellusta kouluhankkeesta.

(T1131-1)

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäris-
tölautakunta oikeutetaan myymään Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Nel-
jälle (Y-tunnus 0110460-2) Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31125 tontin nro 6 (os. Vattuniemenkuja 4, 
pinta-ala 5 916 m², kiinteistötunnus 91-31-125-6) seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuokralaisella on oikeus ostaa kaupungilta sille vuokrattu tontti 
aikaisintaan neljä vuotta sen jälkeen, kun rakennus on muutettu ope-
tuskäyttöön ja koulutoiminta aloitettu. Osto-oikeuden käyttämisen edel-
lytyksenä tällöin on, että osapuolet yhdessä sekä ulkopuolisen asian-
tuntija on todennut rakennuksen kaikkine tiloineen koulutoimintaan so-
veltuvaksi ja huoneenvuokrasopimuksen mukaiseksi (mm. terveellisyys 
ja turvallisuus). Edelleen osto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, 
että ostaja on huolehtinut kaupunkia kohtaan myös muista koulun to-
teuttamista koskevista velvoitteistaan ja maanvuokrasopimuksen mu-
kaisista velvoitteistaan. Tontin ostamisella ei saa olla kaupungilta perit-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 292 (333)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
29.05.2017

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

tävää huoneenvuokraa korottavaa vaikutusta eikä muutakaan vaikutus-
ta kaupungin kustannuksiin.

2

Kauppahinta on 23 euroa/k-m² (ind. 100=1951, nykyhintatasossa noin 
442 euroa/k-m²) ja se kerrotaan kaupantekohetkellä voimassa olevalla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla sekä asemakaavan mukaisella tai 
toteutetulla rakennusoikeudella. Kauppahinta on kuitenkin vähintään 
442 euroa/k-m². Myyntiperusteen käypä taso varmistetaan ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolla. 

3

Osto-oikeutta käytettäessä kauppakirjaan otetaan seuraava lisäkaup-
pahintaa koskeva ehto:

Myyjällä on oikeus saada tontin ostajalta lisäkauppahintaa, mikäli tontin 
markkina-arvo kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vastaavan 
viranomaispäätöksen johdosta nousee siitä, mitä tontin kauppahinnasta 
on tässä kauppakirjassa sovittu. Markkina-arvon nousu voi johtua tontin 
rakennusoikeuden lisäyksestä tai tontin käyttötarkoituksessa tapahtu-
vista tai muista vastaavista muutoksista.    

Lisäkauppahinta on tämän kauppakirjan mukaisen kappahinnan ja uu-
den markkina-arvon erotuksen määrä.  Uusi markkina-arvo määritetään 
lisäkauppahinnan maksuhetken mukaan.

Tämä ehto on voimassa 10 vuotta siitä, kun kaupungin koulutoiminta 
tontilla on päättynyt. Mikäli ostaja tai myöhempi luovutuksensaaja on 
hakenut edellä tarkoitettua kaavamuutosta, poikkeamispäätöstä tai 
muuta vastaavaa viranomaispäätöstä ennen mainittua määräpäivää, 
sovelletaan tätä lisäkauppahintaehtoa, vaikka kaavamuutos, poikkea-
mispäätös tai vastaava viranomaispäätös tulee voimaan määräpäivän 
jälkeen. Mikäli edellä kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vas-
taavan viranomaispäätöksen on kuitenkin laittanut vireille kaupunki tai 
muu ostajasta riippumaton taho, tätä lisäkauppahintaehtoa sovelletaan 
vain, mikäli ostaja ryhtyy ennen mainittua määräpäivää toimenpiteisiin 
tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja/tai lisärakentamiseksi hake-
malla tätä varten rakennuslupaa tai ryhtyy muihin vastaaviin toimenpi-
teisiin. 

Ostaja maksaa ensiksi mainitussa tapauksessa lisäkauppahinnan kol-
men (3) kuukauden kuluessa asemakaavamuutoksen, poikkeamispää-
töksen tai vastaavan viranomaispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja 
jälkimmäisessä tapauksessa kolmen (3) kuukauden kuluessa raken-
nusluvan tai vastaavan lainvoimaiseksi tulosta. 
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Ostaja antaa myyjälle edellä sanotun lisäkauppahinnan suorittamisen 
vakuudeksi 400 000 euron suuruisen kiinnityksen tonttiin, joka on voi-
massa 30 vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta (10 prosenttia allekir-
joitetusta kauppahinnasta). 

Selvyyden vuoksi todetaan, että ostajalla tarkoitetaan tässä ehdossa 
myös tontin mahdollista tulevaa luovutuksensaajaa. Ostaja on siten vel-
vollinen huolehtimaan siitä, että mahdollinen uusi luovutuksensaaja on 
tietoinen tästä lisäkauppahintaehdosta.

4

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä toimivaltaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämiä lisäehtoja.

5

Tämä päätös raukeaa, ellei edellä mainittua vuokrasopimuksen muutta-
mista koskevaa päätöstä tehdä 31.12.2017 mennessä tai kaupunki 
muutoin luopuu tontille suunnitellusta kouluhankkeesta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 633
Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja 
Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liittyen asemakaavan-
muutosehdotukseen nro 12415 (Mellunkylä, tontit 47017/1 ja 
47019/5)

HEL 2017-005519 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan tekemään Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47017 tontin 
nro 1 omistajan Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja korttelin nro 
47019 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n 
kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäi-
siä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Kaavamuutosehdotus nro 12415

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Helsingin Keinulau-
dantie 7

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Asunto Oy Helsingin Kaarenjal-
ka 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on voimassa asemakaava nro 5550, joka on vahvistettu 
7.5.1965 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuntokerrostalojen kort-
telialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 18 850  k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Tonttien 47017/1 ja 47019/5 omistajat ovat hakeneet tonteilleen ase-
makaavamuutosta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 
28.3.2017 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415.

Muutos mahdollistaa yhteensä 9 910 k-m²:n lisärakentamisen esityseh-
dotuksessa mainituille tonteille. Tonteille suunnitellaan rakennettaviksi 
kahdeksankerroksisia asuinrakennuksia.

Asemakaavan muutosesitys on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu tonttien omistajille merkittävää hyötyä, jo-
ten kiinteistöviraston tonttiosasto on käynyt tonttien omistajien kanssa 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset 
neuvottelut.

Tonttien omistajien kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen joh-
dosta sopimus, jonka mukaan tonttien omistajat sitoutuvat suoritta-
maan kaupungille 1 230 000 euron suuruisen korvauksen osallistumi-
sena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sopimus perustuu kaupunginhallituksen päätökseen ja noudatettuun 
käytäntöön ja on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Kaavamuutosehdotus nro 12415

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 296 (333)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
29.05.2017

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Helsingin Keinulau-
dantie 7

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Asunto Oy Helsingin Kaarenjal-
ka 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 273

HEL 2017-005519 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) 
korttelin nro 47017 tontin nro 1 omistajan Asunto Oy Helsingin Keinu-
laudantie 7:n ja korttelin nro 47019 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy 
Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä 
siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA147-7)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
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§ 634
Elielinaukion ympäristön varaaminen ideasuunnittelua varten haki-
joina olevalle yritysryhmälle (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
rinen, OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppo-
jen Keskuskunta SOK ja Evata Partners O) (Kluuvi)

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti varata 31.12.2019 saakka Helsingin kaupun-
gin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) sijaitsevan liitekartalla 1 osoitetun noin 
23 000 m²:n suuruisen kaupungin omistaman yleisen alueen kiinteis-
töistä 91-2-9901-0, 91-2-9902-10 ja 91-2-9901-100 ideasuunnitelman 
laatimiseksi ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-
Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy,Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
ta SOK ja Evata Partners Oy. 

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan alueen ideasuunnitel-
man yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ra-
kennusviraston, HKL:n, HSL:n sekä tarvittaessa muiden kaupungin hal-
lintokuntien kanssa ja kaupungin uudessa organisaatiossa näitä vas-
taavien tahojen kanssa. Varausaluetta on mahdollista suunnitella vai-
heittain kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon (22.11.2016) mukaises-
ti, liite 2.

3

Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollis-
tavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja. Suunnittelussa on 
huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen rakenne. Kerrosalamää-
rästä tulee tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja.

4

Suunnittelussa on huomioitava varausalueen alla kulkevat maanalaiset 
yhteydet, verkostot, väestönsuojat ja muut vastaavat rakenteet ja tila-
varaukset.

5
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Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista maanpäällisis-
tä ja maanalaisista maanvuokrasopimuksista ja varauksista, joita on 
varauksensaajien lisäksi muun muassa rakennusviraston ja liikennelai-
toksen kanssa.

6

Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai terminaali-
toimintojen uudelleenjärjestely ja niiden kustannusvaikutukset. Kaupun-
gilla tai HSL:llä ei ole tästä vielä suunnitelmia tai rahoituspäätöstä.

7

Suunnittelussa on selvitettävä mahdollisuuksia vähentää liikennettä 
Töölönlahdenkadulla, jotta Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden 
ja Kansalaistorin sekä keskustakirjaston käytettävyys paranisi. Lisäksi 
tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että niiden viih-
tyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden kannalta 
vahvistuvat. Suunnittelussa tulee huomioida ja ratkaista nykyisten ja 
uusien toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltolii-
kennejärjestelyt maanalaisesti.

8

Varattava alue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai alueen luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

9

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. 

10

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 yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
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lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

11

Kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään vähäisiä 
muutoksia varausalueen rajaukseen.

12

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta ja mahdollinen toteutukseen liittyvä varaus käsitellään myö-
hemmin erikseen.

Käsittely

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kiinteistövirastolle Elielinaukion 

ympäristöä koskevasta suunnitteluvaraushakemuksesta
3 Suunnitteluvaraushakemus saatteineen
4 Suunnitteluvarauksen sisältö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Elielinaukion varaamista esitetään alueen kiinteistöomistajille ideasuun-
nittelua varten. Alue sisältää paljon kehittämispotentiaalia aivan Helsin-
gin ydinkeskustassa.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Hakijat pyytävät 12.4.2016 saapuneessa hakemuksessaan Elielinau-
kion ympäristön varaamista ideasuunnitelman laatimiseksi. Varausaika-
na on tarkoitus laatia ideasuunnitelma yhteistyössä kaupungin kanssa 
mahdollista jatkokehitystä ja vaiheittain toteuttamista varten. Suunnitel-
man on tarkoitus tutkia alueen kehityspotentiaalia sekä esittää ehdotus 
siitä, miten varausaluetta voisi kehittää ja täydentää rakentamisella. Ta-
voitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen ja elävöittäminen. Tavoi-
te on määritellä toiminnallisten ja elämyksellisten tekijöiden lisäksi alu-
een kerrosalapotentiaali ja liikennejärjestelmien kustannukset ja toteu-
tusmallit. 

Hakemus on liitteenä 3 ja sisällön kuvaus liitteenä 4.

Kaava- ja kiinteistötilanne

Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kävely-
keskustaa. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä uudessa 
yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustaa (C1). Alue kuuluu pää-
osin 11.4.1997 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 10275 piiriin.

Varausalueen sisällä on hakijoiden omistamat yksityiset tontit, joilla on 
Sokos-tavaratalo, Posti-talo ja Vltava-ravintola.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut 22.11.2016 kiinteistöviraston 
tonttiosaston pyynnöstä lausunnon suunnitteluvaraushakemuksesta. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa varaushakemusta ja pitää perustel-
tuna selvittää kehittämismahdollisuuksia keskeisen sijainnin ja hyvän 
saavutettavuuden takia. Lausunnossa pidetään tärkeänä selvittää Elie-
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linaukion bussiterminaalin toimintaedellytykset ennen varsinaista termi-
naalialueen ideasuunnittelua.

Lausunto on esityksen liitteenä 2.

Perustelut

Esittelijä puoltaa Elielinaukion alueen varaamista ideasuunnittelua  var-
ten, koska alustavakin tarkastelu osoittaa paljon kehittämispotentiaalia 
aivan Helsingin ydinkeskustassa. Lisäksi VR on kehittämässä Rautatie-
asemaa siinä vaiheessa, kun sen pääkonttoritoiminnot muuttavat Pasi-
laan.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kiinteistövirastolle Elielinaukion 

ympäristöä koskevasta suunnitteluvaraushakemuksesta
3 Suunnitteluvaraushakemus saatteineen
4 Suunnitteluvarauksen sisältö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.04.2017 § 179

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
gin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) sijaitseva liitekartalla 1 oleva noin 
23 000 m²:n suuruinen kaupungin omistama yleinen alue kiinteistöistä 
91-2-9901-0, 91-2-9902-10 ja 91-2-9901-100 varataan ideasuunnitel-
man laatimiseksi 31.12.2019 saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-
tunnus 0107638-1), OP-Vuokrattuotto esr, Vr-Yhtymä Oy (y-tunnus 
1003521-5), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (y-tunnus 
0116323-1) ja Evata Partners Oy (y-tunnus 1104278-3).

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan alueen ideasuunnitel-
man yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ra-
kennusviraston, HKL:n, HSL:n sekä tarvittaessa muiden kaupungin hal-
lintokuntien kanssa ja kaupungin uudessa organisaatiossa näitä vas-
taavien tahojen kanssa. Varausaluetta on mahdollista suunnitella vai-
heittain kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon (22.11.2016) mukaises-
ti (liite 2).

3

Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollis-
tavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja. Suunnittelussa on 
huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen rakenne. Kerrosalamää-
rästä tulee tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja.

4

Suunnittelussa on huomioitava varausalueen alla kulkevat maanalaiset 
yhteydet, verkostot, väestönsuojat ja muut vastaavat rakenteet ja tila-
varaukset.

5
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Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista maanpäällisis-
tä ja maanalaisista maanvuokrasopimuksista ja varauksista, joita on 
varauksensaajien lisäksi muun muassa rakennusviraston ja liikennelai-
toksen kanssa.

6

Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai terminaali-
toimintojen uudelleenjärjestely ja niiden kustannusvaikutukset. Kaupun-
gilla tai HSL:llä ei ole tästä vielä suunnitelmia tai rahoituspäätöstä.

7

Suunnittelussa on selvitettävä mahdollisuuksia vähentää liikennettä 
Töölönlahdenkadulla, jotta Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden 
ja Kansalaistorin sekä keskustakirjaston käytettävyys paranisi. Lisäksi 
tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että niiden viih-
tyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden kannalta 
vahvistuvat. Suunnittelussa tulee huomioida ja ratkaista nykyisten ja 
uusien toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltolii-
kennejärjestelyt maanalaisesti.

8

Varattava alue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai alueen luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

9

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. 

10

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 yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
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lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

11

Kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään vähäisiä 
muutoksia varausalueen rajaukseen.

12

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta ja mahdollinen toteutukseen liittyvä varaus käsitellään myö-
hemmin erikseen.

Käsittely

20.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Ehdotan, että päätösesityksen kohdassa 7 oleva virke:

"Lisäksi tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita."

muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Lisäksi tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että 
niiden viihtyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden 
kannalta vahvistuvat."

Kannattaja: Jouni Parkkonen

Esittelijä sisällytti Antti Hytin vastaehdotuksen omaan esitykseensä.

06.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.11.2016

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Hakemus

Kiinteistöviraston tonttiosasto pyytää (25.10.2016) kaupunkisuunnittelu-
viraston lausuntoa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n, OP-Vuokratuotto esr:n, VR-Yh-
tymä Oy:n ja Evata Partners Oy:n 12.4.2016 jättämästä suunnittelua-
luevaraushakemuksesta Helsingin kaupungin omistamille katualueille 
Elielinaukion ympäristössä. 

Hakemusta perustellaan alueen keskeisellä sijainnilla, keskustatoimin-
tojen hyvillä edellytyksillä sekä kaupunkitilan väljyyden mahdollistamal-
la täydennysrakentamisella ja Elielin terminaalin vapautumisella. 

Hakemuksessa verrataan alueen laajuutta ja rakentamismahdollisuutta 
mm. Tukholman Sergelin torin tornialueeseen, Milanon galleriaan ja 
Berliinin Sony Centeriin (140 000 kem2).

Hakemus jakautuu kolmeen toisiinsa liittyvään ja toisiaan täydentävään 
osa-hankkeeseen julkisine alueineen, huolto- ja pysäköintiratkaisui-
neen:

1. Sokoksen laajentaminen Kaivokadun ja Asema-aukion alueella 
2. Postitalo-kiinteistön kehittäminen ja lisärakentaminen talon itä-

puolella 
3. Elielinaukion täydennysrakentaminen ("hypridirakentamisen") 

sekä kävely- ja liikennejärjestelyjen uudistaminen.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa varausta hakemuksen Sokoksen ja 
Postin osa-alueille 1 ja 2.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Elielinaukiota (osa-alue 3) kos-
keva varaus on mahdollinen vasta, kun kaupunki ja Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL) ovat yhteistyössä selvittäneet Elielin termi-
naalin lopettamisen edellytykset ja tehneet asiassa periaatepäätöksen.  

Vaiheittain eteneminen varaussuunnittelussa on tarkoituksenmukaista 
ja hyödyllistä alueen olemassa olevan rakennetun ympäristön sekä toi-
minnallisten, liikenteellisten ja teknisten erityiskysymysten takia. 
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Hakemusalueen kehittämismahdollisuuksien selvittäminen on perustel-
tua alueen keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden takia.

Kaupunkisuunnitteluviraston perustelut

Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kävely-
keskustaa. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä uudessa 
yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustaa (C1).

Sokos (osa-alue 1)

Sokoksen tavaratalon asemakaava on vuodelta 1996. Rakennus on 
suojeltu rakennus merkinnällä sr-1.

Sokoksen myymälätilojen laajentamista Asema-aukion alle koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan kä-
sittelyssä 22.11.2016. Tilat voidaan liittää jatkossa hakemuksen uusiin 
tiloihin. Sokoksen tilojen liittäminen Postikadun alaisesti Postitaloon on 
myös mahdollista.

Postitalo (osa-alue 2)

Postitalo (ja myös Elielinaukio, hakemuksen osa-alue 3) kuuluvat Töö-
lönlahden aloitusalueen asemakaavaan vuodelta 1996. Postitalo on 
suojelu rakennus merkinnällä sr-1. 

Postitalo-kiinteistön kehittäminen on perusteltua. Esim. 2000-luvulla 
Keskustakirjaston sijoittamista ja lisärakentamista selvitettiin Postita-
loon. Mannerheiminaukion ja Postikujan alla on Postitaloon yhteydessä 
olevia Elielin pysäköintilaitoksen tiloja.

Elielinaukio (osa-alue 3) ja bussiterminaali

Asemakaavassa aukiolla on bussiterminaali ja aseman länsisiiven 
edustalla kävelykatumainen jalankulkuyhteys länsisuunnan laitureilla. 
Postin edustalla on jalankulku- ja pyöräily-yhteys keskustasta Töölön-
lahdelle. Elielin pysäköintilaitos on alueellinen yleinen pysäköintilaitos, 
jossa on ympäröivien kortteleiden velvoitepaikkoja.

Elielinaukion bussiterminaali ja siirtoselvitys

Elielin terminaalissa on HSL-alueen lähiliikenteen busseille yhdeksän 
lähtölaituria sekä näiden bussien tarvitsemat pikapysäköintipaikat. 
HSL-busseja lähtee terminaalista ruuhka-aikoina 45 - 50 lähtöä tunnis-
sa. Sama määrä on myös saapuvia busseja. Arkivuorokautena termi-
naalin kautta kulkee molemmissa suunnissa yhteensä noin 1300 läh-
töä. Lisäksi terminaalissa on oma lähtölaituri Finnairin lentokenttäbus-
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seille, jotka ajavat koko päivän 15 - 20 minuutin vuorovälillä. Myös tälle 
liikenteelle tulee suunnitella uusi lähtöpaikka.

HSL on ilmoittanut, että terminaali tarvitaan HSL:n linjoille jatkossakin. 
Linjojen siirto Kampin terminaaliin pidentäisi bussien matka-aikoja mer-
kittävästi, mikä lisäisi HSL:lle ja tätä kautta kaupungille tulevia liiken-
nöintikuluja. Liikenteen siirron kustannusvaikutukset tulee selvittää. 

Pieni osa Elielinterminaalin liikenteestä ajetaan kaasubusseilla, joita ei 
voida käyttää maanalaisessa Kampin terminaalissa. Kaluston vaihtami-
sen mahdollisuudet tulee selvittää HSL:n kanssa.

Vaikka Kampin terminaalissa on tilaa, tulee lisäksi selvittää Kampin ter-
minaalin liittymien ja Rautatiekatujen risteyksien kapasiteetin riittävyys 
näille uusille linjoille.

Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden ja Kansalaistorin sekä Kes-
kustakirjaston käytettävyyden näkökulmasta Töölönlahdenkadun liiken-
nemäärien vähentäminen olisi tavoiteltavaa. 

Elielinaukio on hakemuksen keskeisin ja eniten suunnittelua vaativa 
alue. Sen varausmahdollisuudet riippuvat siitä, voidaanko bussitermi-
naalikäyttö lopettaa. Terminaalin siirrosta tulee tehdä ratkaisu ennen 
kun aukiota koskeva suunnitteluvaraus voidaan hyväksyä.

Elielinaukio (osa-alue 3) mikäli terminaalin siirto on mahdollinen

Elielinaukiolla olisi laajuudesta johtuen tilaa uudisrakentamiselle sekä 
julkisten tilojen kehittämiselle. Aukion kohdalle on aiemmissa suunnitte-
luvaiheissa esitetty eri tavoin korttelialueita. Tuolloin ratkaisujen taustal-
le oli kulloisenkin ajankohdan mukainen terminaalien sijoittuminen kes-
kustassa. 

Julkisia tiloja sekä jalankulun alueita ja yhteyksiä aukiolla tulee kehit-
tää. Tärkeimpiä ovat keskustasta Töölönlahdelle johtava jalankulun kä-
velykadun omainen yhteys sekä aseman länsisiiven edustan leveä ja-
lankulkuyhteys laiturialueelle ja hotellille. 

Uudisrakentamistilanteessa tulee ratkaista lisäksi nykyisten ja uusien 
toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltoliikennejär-
jestelyt maanalaisesti.

Maanalaiset tilat

Varausalueella ovat Rautatientorin metroasema ja -tunnelit sekä Pisa-
raradan asemakaavan mukainen keskusta-aseman yleisösisäänkäynti 
sekä Elielin pysäköintilaitoksen tilat. Alueella on myös valmisteilla So-
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koksen myymälätilojen laajentamista Asema-aukion alle koskeva ase-
makaavan muutos

Töölönlahdenkadulta alkava pysäköintilaitoksen alittava huoltoliikenne-
tunneli, joka palvelee mm. Sanomataloa, hotellia, Postitaloa, Sokosta ja 
sen uusia liiketiloja, Kaivotaloa ja metroaseman lippuhallia.

Hakemusalueella on maanalaisia tiloja ja rakenteita sekä kunnallistek-
niikan verkostoja, joista seuraa rajoituksia suunnittelulle ja rakentami-
selle. 

Yleiskaavan mukaisen liikennetunnelivarauksen Töölönlahdenkadun 
liittymä sijaitsee välittömästi Sanomatalon ja Asemahotellin pohjoispuo-
lella. Liittymän korkeusasema määrittelee myös Elielin pysäköintilaitok-
sen ja alueen huoltotunnelin lähtökorkeusaseman.

Varaussuunnittelun tavoitteita

Sokoksen sekä Postitalon (osa-alueet 1 ja 2) osalta varaussuunnittelu 
on normaalia hankekohtaista kiinteistöjen kehittämisen suunnittelua. 

Varaussuunnittelussa on syytä tarkastella vaihtoehtoja jatkotoimien ar-
viointia varten. Hakijoilla on omistustensa ja hankkeittensa perusteella 
tietoa alueen kunnallistekniikan verkostoista ja rakenteista sekä maa-
nalaisen huoltoliikenteen ja pysäköintilaitosten tiloista. Kaupunki luovut-
taa tarvittavat lisätiedot.   

Toiminnat

Toimintojen tulee olla keskustatoimintoja eli työpaikkoja ja vapaa-ajan 
palveluja sekä katutasossa myymälä- ja asiakaspalvelutilarakennetta. 
Asuminen oheis- ja yhteysvaatimuksineen aiheuttaa rajoituksia muille 
toiminnoille. Kauppakeskus tai tavaratalo puolestaan vaikuttaisi kes-
kustan kaupalliseen rakenteeseen. 

Rakentamisen määrä

Uudisrakentaminen tukee keskustan toimintoja ja hyödyntää hyvää 
saavutettavuutta. Sijainti on hyvä, joukkoliikenteen terminaalit ja kes-
kustan pysäköintilaitokset ovat lähellä.

Kerrosalamäärästä tulee tehdä olla vaihtoehtoisia tarkasteluja. Määrää 
on vaikea ennakoida. Määrä- ja sijoitteluvaihtoehdot vaikuttavat suh-
teeseen viereisiin arvorakennuksiin sekä julkisten tilojen olosuhteisiin.

Määrä heijastuu ja kertautuu myös teknisten tilojen ja aputilojen mää-
rään sekä huolto- ja saattoliikenetilojen laajuuteen sekä pysäköintipaik-
kojen määrään.
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Kaupunkikuvallinen hahmo ja rakennussuojelu

Rautatieasema on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
(Ympäristöministeriö, Rky 2009). Postitalo ja Sokos ovat suojeltu ra-
kennuksia (sr-1). Vltavan eteläjulkisivu on suojeltu kaupunkikuvallisesti 
(osa Saarisen asemasommitelmaa). Uudisrakentamisen ja historiallis-
ten arvorakennusten keskinäisen sopivan suhteen löytäminen on tär-
keä osa suunnittelua.   

Alueen uudet rakennukset näkyvät etäälle ja moniin suuntiin. Tämä 
asettaa vaatimuksia arkkitehtuurille. Tekniset tilat tulee sijoittaa osaksi 
rakennusten arkkitehtonista hahmoa. Arvoympäristö asettaa vaatimuk-
sia myös julkisten kaupunkitilojen muodostumiselle.  

Kävelykeskusta ja julkinen kaupunkitila

Alue on kävelykeskustaa ja joukkoliikenteen terminaalien painopistees-
sä. Aseman länsisiiven kävelykatuvyöhyke on tärkeä laatutekijä sekä 
yhteys länsisuunnan laitureille ja radan alikulkuun. 

Aukion länsireunan promenadiakseli sekä pyörätieyhteys keskustasta 
Keskustakirjastolle ja Töölönlahdelle on tärkeä jatkossakin. 

Postikadun leveän jalkakäytävän jatkuminen Aseman länsiovelle on 
tärkeä yhteys ja ominaisuus. Sokoksen tavaratalon edusta tarvitsee ja-
lankulkutilaa. 

Alueen liikenne

Alueen lisärakentaminen ei saa heikentää alueen kävely-yhteyksiä. 
Alueella sijaitsee merkittäviä kävelyliikenteen kohteita (Rautatieasema, 
Keskustakirjasto, Musiikkitalo, Finlandia-talo), joihin tulee varmistaa su-
juvat kävely-yhteydet.

Mikäli uudisrakentaminen tuo alueelle lisää autoliikennettä, tulee katu-
verkon liittymien toimivuus selvittää/turvata.

Uusi kokonaisuus edellyttää tiloja sen saatto- ja huoltoliikenteelle. Vas-
taavasti Postitalon, Rautatieaseman ja asemahotellin saatto- ja huolto-
liikenteen tarpeet tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Kaivokadun liikennettä rajoitetaan pikaraitiotien päätepysäkkialueen 
vaatimusten takia. Ajoneuvoliikennettä ei tule ohjata Elielinaukiolta ete-
lään Asema-aukiolle. Asema-aukion taksiasemaa ei voi poistaa.   

Alueen pysäköintilaitospaikkoja ei voi vähentää. Uusia toimintoja varten 
tulee osoittaa laitospaikat.
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Pysäköintilaitoksen alla on Töölönlahdenkadulta Kaivotaloon, Asema-
tunneliin, metroon, Sokokseen, Sanomataloon ja Asemahotelliin johta-
va huoltoliikenneväylä yhteyksineen. Nykyisiä huoltoliikenteen yhteyk-
siä ei voi poistaa tai katkaista. 

Hankkeen huolto- ja lastaustilojen tulee olla kapasiteetiltaan riittäviä ja 
mitoitukseltaan riittäviä ja sellaisia, että huoltavat ajoneuvot mahtuvat 
kääntymään huoltoluolassa.

Maanalaiset tilat, toteutettavuus, kunnallistekniikka, rakenteet sekä maaperä

Maanalaisen rakentamisen mahdollisuudet sekä rajoittavat tilat ja ra-
kenteet tulee selvittää osana varaussuunnittelua. Olemassa olevat kel-
larit ja maanalaiset tilat sekä maanalaisessa yleiskaavassa ja alueen 
asemakaavoissa ja asemakaavaehdotuksissa esitetyt maanalaiset tila-
varaukset tulee huomioida suunnittelussa. Maanalaiset tilat on suunni-
teltava siten, että niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa 
rakennuksille tai niiden kulttuurihistoriallisille arvoille tai muille maana-
laisille tiloille tai rakenteille eikä kaduille eikä haittaa tai vahinkoa kun-
nallistekniikan verkostoille. Metron rakenteille ei saa aiheuttaa vaurioita 
eikä metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiriöitä. Maanalaisten tilo-
jen suunnittelussa tulee huomioida muodostuva kokonaisuus.

Suunnittelussa on huomioitava myös maaperäolosuhteet ja viereisten 
rakenteiden perustukset ja pohjaveden hallinta. Orsi- ja pohjaveden 
pintaa ei saa alentaa rakentamisen aikana eikä sen jälkeen. Pohjave-
den virtausta ei saa estää tai heikentää. Alueen läheisyydessä oleville 
puupaaluperustuksille ei saa aiheuttaa vaurioita.

Katualueiden korkeusasemaa ei saa korottaa. Kadun alainen rakenta-
minen tulee suunnitella siten, että kadun rakenteiden ja yhdyskuntatek-
niikan verkostojen vaatimat riittävät tilat otetaan huomioon. Alueella 
kaupungin katu- ja aukioalueisiin liittyvät rajakohdat sekä kaupungin 
katu- ja aukioalueiden alle sijoittuvien tilojen rakenteet tulee tasausten, 
pinnoitteiden, rakenteiden ja kadun kantavuuden osalta suunnitella ra-
kennusviraston ohjeiden mukaan. Maanalaisten tilojen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon olemassa olevat yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostot. Verkostoon ehdotettavat muutokset tulee hyväksyttää verkosto-
jen omistajilla ja haltijoilla. 

Suunnittelussa on huomioitava teknisten tilojen ja kaikkien tarvittavien 
pysty-yhteyksien (ilmanvaihto, savunpoisto, yleisökäynnit, poistumistiet 
ja pelastusyhteydet) tilantarpeet.

Laaja uudisrakentaminen edellyttäisi maanalaista rakentamista ja voi 
edellyttää ainakin osittaista Elielin pysäköintilaitoksen ja sen alaisen 
huoltotunnelin purkamista ja niiden uudelleenrakentamista sekä myös 
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uusia hankkeen edellyttämiä maanalaista tiloja. Tehtäessä muutoksia 
tai korvaavia järjestelyjä olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, on muu-
tos suunniteltava yhteistyössä olemassa olevan tilan omistajan ja halti-
jan kanssa. Muutosten suunnitelmat ja niiden toteutusaikataulu on hy-
väksytettävä ko. tilan omistajalla ja haltijalla. 

Olemassa olevien tilojen palo- ja pelastusturvallisuustasoa ei saa hei-
kentää. Hankkeen aiheuttamat olemassa olevien tilojen palo- ja pelas-
tusturvallisuusjärjestelyjen muutokset tulee huomioida koko toimenpi-
teen tosialliselta vaikutusalueelta.

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi
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§ 635
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin 
asuntopolitiikan poliittista ohjausta

HEL 2016-007121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 12.6.2017 
asti Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 8.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 8.6.2016 (170 §) valtuutettu Pertti Villon poliittista 
edustusta Heka-yhtiöiden hallituksissa koskevan aloitevastauksen kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana kaupungin johtamisjärjestel-
män uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopolitiikan poliitti-
nen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten Hekan val-
vonta nivoutuu tähän."

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

Selvitys toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustokausittain kaupunkistrategian 
kullekin valtuustokaudelle, jossa asetetaan strategisia tavoitteita mm. 
maankäytölle ja asumiselle. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyy ohjel-
makausittain asumisen ja maankäytön toteutusohjelman, jossa jolla 
luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle asuntopolitiikalle. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2016 ohjelmakaudelle 2016-
2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman. Ohjel-
massa asetettiin tavoitteet kaavoitukselle, asuntotonttien luovutukselle, 
kaupungin omalle asuntotuotannolle sekä kaupungin asunto-omaisuu-
den käytölle ja hoidolle.  Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maan-
käytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012.

Kesäkuussa 2016 hyväksyttyyn AM-ohjelmaan sisältyy laadullisia, mm. 
asuntorakentamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita.  Ohjelma sisältää 
ohjelmakauden päämäärät ja tavoitteet sekä niiden perustelut. Ohjelma 
on laadittu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla yhteistyös-
sä jatkossa mm. kaupunkiympäristötoimialan edustajista muodostetun 
AM-ohjelmasihteeristön kanssa, joka myös seuraa ohjelman toteutu-
mista. 

Asumisen ja maankäytön ohjelma  on osoittautunut toimivaksi tavaksi 
ohjata kaupungin asuntopolitiikkaa. Ohjelman toteutumista on seurattu 
vuosittain ja seurannasta on raportoitu kaupunginvaltuustolle. 

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto vastaa aluerakenta-
misprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitii-
kan koordinoimisesta ja valmistelee kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa valtuuston päätöksentekoon mm . asumisen ja maankäytön oh-
jelman. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii puolestaan kaupunkikon-
sernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden 
toimivuudesta mm. kaupunkikonserniin kuuluvien Heka- yhtiöiden osal-
ta.

Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konser-
niohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toi-
minnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä 
säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konserni-
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jaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016 (138 §) uuden konserniohjeen, 
jossa on otettu huomioon vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikau-
den alusta sovellettavan konserniohjetta koskevan kuntalain 47 §:n
määräykset.

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja 
konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava 
siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kunta-
konsernin kokonaisetu.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon 
yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian-
tuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä so-
veltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi Kvsto 8.6.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 636
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 23.5.2017
kiinteistölautakunta 18.5.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 22. ja 24.5.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 637
Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 12.6.2017 
asti Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa PosiVire Oy:ta koskevaksi omistaja-
poliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan Sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama 
sosiaalinen yritys. PosiVire toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana 
omistajiensa osakeyhtiömuotoisena sidosyksikkönä, jonka palveluja ei 
kilpailuteta (ns. in house – yhtiö). Yhtiön toiminta alkoi vuonna 2008 
kaupunginvaltuuston 12.9.2007 tekemän päätöksen mukaisesti Helsin-
gin kaupungin kokonaan omistamana.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen, ks. oheismateriaali 2, mukaan Posi-
Viren toimialana on tuottaa osakkeenomistajilleen hoiva-alan avustavia 
palveluja, kiinteistö- ja ympäristöhuollon palveluja sekä kotitalouspalve-
luja. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä annetun 
lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työmahdollisuuksia va-
jaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa puitteissa 
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omakustannushintaan ilman voiton tavoittelua. Mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Osakasluettelon mukaan yhtiön omistus on jakautunut siten, että Hel-
singin kaupunki omistaa 64,9 %, HUS 34,4 % ja Kaapelitalo Oy 0,7 % 
yhtiön osakkeista. Kaapelitalo Oy on liittynyt osakkaaksi 3.11.2009 ja 
HUS 5.10.2010. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 
vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituk-
sessa on kolme Helsingin kaupungin nimittämää jäsentä ja kaksi 
HUS:in nimittämää jäsentä.

Yhtiö merkittiin sosiaalisten yritysten rekisteriin marraskuussa 2008. 
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla pitkäai-
kaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöi-
tä. Sosiaalisista yrityksistä määrätään lailla sosiaalisista yrityksistä 
(1351/2003). Sosiaalisilla yrityksillä on mahdollista saada TE-toimiston 
myöntämää palkkatukea edullisemmin ehdoin kuin muilla yrityksillä. 

Osakkaat ovat osakassopimuksessa sitoutuneet käyttämään yhtiön 
palveluja siten, että sosiaalisista yrityksistä annetun lain tavoitteet ja 
edellytykset täyttyvät ja yhtiö pysyy lain tarkoittamana sosiaalisena yri-
tyksenä. Osakkaat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan laajamittaisesti 
käyttämään PosiViren palveluja.

PosiViren toiminta on ollut yhtiöjärjestyksessä määriteltyä toimialaa ka-
peampi eivätkä osakkaat ole käyttäneet laajamittaisesti PosiViren pal-
veluja kuten osakassopimuksessa edellytetään. PosiVire on tuottanut 
osakkeenomistajilleen lähinnä hoiva-alan avustavia palveluja. 

Käytännössä ainoa palvelujen ostaja on Helsingin kaupunkikonsernissa 
ollut sosiaali- ja terveystoimi. Kaapelitalo on ostanut palveluja PosiVi-
reltä viimeksi vuonna 2010. HUS:n kaikki toimialat ovat voineet hankkia 
tarvitsemiaan palveluja PosiVireltä taloussuunnitelmansa puitteissa, 
mutta käytännössä palveluja ovat vuosien varrella käyttäneet Desiko 
(laitoshuollon palvelut), Tietohallinto (asiakaspalvelu) ja HUS-Apuväli-
nekeskus (varastopalvelut). 

Jo useamman vuoden ajan yhtiön johto on tunnistanut yhtiön liiketoi-
minnan ongelmat ja tutkinut vaihtoehtoja yhtiön uudeksi strategiaksi ja 
liiketoimintaideaksi sekä niiden kehittämistä ja uudistamista, koska työ-
voiman vuokraukseen perustuvalle liiketoiminnalle ei ole enää viime 
vuosina ollut kysyntää. Konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty, vaan 
muutokset ovat jääneet alustavien ideoiden asteelle. 

Viimeisimpänä toimenpiteenä PosiViren hallitus päätti vuonna 2015 
pyytää ulkopuolista arviota yhtiön nykytilasta ja sen liiketoiminnasta, 
mitä ehdotettiin myös kaupungin työllisyyden hoidon loppuraportissa. 
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Yhtiön hallitus tilasi liiketoiminnan kehittämisen tueksi konsulttiselvityk-
sen joulukuussa 2015. Konsulttitoimisto jätti yhtiön hallitukselle huhti-
kuussa 2016 esityksen liiketoiminnan kehittämislinjauksista. Konsultti-
selvityksessä arvioitiin laajasti yhtiön nykytilaa. Valmistunut raportti 
(14.4.2016) perustui haastatteluihin, lainsäädännön tarkasteluun sekä 
benchmarking-selvitykseen muista sosiaalisista yrityksistä ja kansain-
välisestä vertailusta, ks. oheismateriaali 3. 

Yhtiön hallitus totesi kokouksessaan 12.5.2016, ettei konsulttiselvityk-
sen loppuraportissa esitettyjen toimenpidesuositusten pohjalta ollut tar-
koituksenmukaista edetä eikä toteuttaa siinä ehdotettuja muutoksia, 
koska niihin liittyi riskejä ja epäselvyyksiä. 

Työryhmä ja sen tekemät  selvitykset

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 22.3.2017 asettaa työryh-
män selvittämään PosiViren avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta. Työ-
ryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 15.6.2017 mennessä. Työryhmän 
asettamispäätös sisältyy päätöshistoriaan.

Työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti arvioinut vaihtoeh-
toja ottaen huomioon ja syventäen konsulttiselvityksessä esiin nostettu-
ja näkökulmia, ks. työryhmän raportti, liite 1. Työryhmän näkemyksen 
mukaan yritystoiminnassa keskeisintä on yrityksen olemassa olon pe-
rusteleva toiminta-ajatus (miksi yritys on markkinoilla) ja sitä tukeva lii-
ketoimintaidea (mitä, kenelle ja miten). PosiViren liiketoimintaidea ei 
ole tukenut alkuperäistä toiminta-ajatusta. 

Toimintaympäristön muutoksista johtuen omistusjärjestelyt ja omista-
jien tahtotila edellyttävät uudelleen arviointia. PosiVire ei ole yhtiöjärjes-
tyksen ja osakassopimuksen mukaan osakeyhtiö, jonka osakkeet kunta 
omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista var-
ten. Sote- ja maakuntauudistuksessa Helsingin omistuksessa olevat 
PosiViren osakkeet jäävät Helsingin kaupungille, eivätkä ne siirry maa-
kunnan omistukseen. HUS-kuntayhtymä lakkaa ja sen toiminnot siirty-
vät maakunnan vastuulle. Kaapelitalo Oy ei ole ostanut PosiViren pal-
veluja vuoden 2010 jälkeen, joten sen omistuksella ei ole tähänkään 
asti ollut merkitystä yhtiön kannalta. 

Yhtiön nykyinen, yksittäisten henkilöiden henkilöstövuokraukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen perustuva liiketoimintaidea ei työryhmän nä-
kemyksen mukaan tuota sellaista lisäarvoa nykyisille omistajille, mikä 
perustelisi yhtiön olemassa olon. Yhtiön toiminnan jatkaminen yhtiön 
ensimmäiseksi toimintavuodeksi sovittujen käytäntöjen mukaisesti ei 
ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Yhtiö ei ole toimintakautensa ai-
kana onnistunut rakentamaan perustamisvaiheessa suunniteltua toi-
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mintaa tukevaa strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Yhtiön liiketoi-
minnalle ei ole luonnollista kysyntää ja volyymi on ollut hyvin pieni.

Työryhmä selvitti PosiViren toimintaa työllisyydenhoidon näkökulmasta, 
työttömien työllistymistä oppisopimuksella ja sosiaali- ja terveysviraston 
kuntouttavan työtoiminnan ja vammaistyön tuetun työllistymisen palve-
lua. Näillä palveluilla on yhdyspinta PosiViren toimintaan. Työryhmä 
tutki, voisiko sosiaalinen yritys tuottaa näitä palveluja tai olla alustana 
näille palveluille.

Työryhmä totesi, että PosiViren toiminta on päällekkäistä ja saman-
suuntaista sille toiminnalle, mitä jo toteutetaan laajemmin ja vaikutta-
vammin työllisyydenhoidossa, oppisopimuksessa, vammaistyön tuetun 
työllistymisen palvelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhtiön 
kautta työllistettävien henkilöiden työllistämistoiminta, oppisopimuskou-
lutus ja sosiaalipalvelut voidaan niiden vähäisen määrän vuoksi hoitaa 
olemassa olevissa rakenteissa ja lakisääteisissä palveluissa.

Työryhmä tarkasteli yhtenä vaihtoehtona PosiViren toiminnan uudel-
leen suuntaamista ja kehittämistä. PosiViren olemassa olevan toimin-
nan muuttaminen markkinaehtoiseksi tarkoittaisi käytännössä nykyisten 
omistajien lähtemistä kilpailluille markkinoille ja in house -toimijan ase-
man purkamista. Työryhmän näkemyksen mukaan PosiViren nykyinen 
toiminta-ajatus ja liiketoimintaidea eivät ole kilpailukykyisiä eikä PosiVi-
rellä olisi edellytyksiä menestyä markkinoilla. 

Työryhmän työn yhteenveto

Työryhmä on kokoontunut kaikkiaan viisi kertaa 28.3.2017 - 9.5.2017. 
Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat keskustelleet hallituksen pu-
heenjohtajan kanssa 3.5.2017 työryhmän työskentelystä, loppuraportis-
ta ja hallituksen näkemyksestä yhtiön tulevaisuuteen.

Yhtiön alkuperäinen toiminta-ajatus ja liiketoimintaidea eivät ole enää 
sote- ja maakuntauudistuksen ja työllisyydenhoidon uudistuksen myötä 
ajankohtaisia eikä yritys ole kyennyt uudistamaan liiketoimintaideaan-
sa. Työryhmän näkemyksen mukaan PosiViren toiminnan hallittu alas-
ajo on eri vaihtoehdoista nykytilanteessa tarkoituksenmukaisin.

Tuoreessa lausuntopyynnössä (5.5.2017) työ- ja elinkeinoministeriö  
pyytää kaupungin lausuntoa Luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi 
alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisis-
tä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttami-
sesta. Tässä lakiesityksessä ehdotetaan, että Laki sosiaalisista yrityk-
sistä kumotaan. Myös mahdollinen sosiaalisen yrityksen lainsäädännön 
kumoaminen puoltaa yhtiön hallittua alas ajoa.
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Työryhmä esittää yhtiön toiminnan hallittua alas ajoa. Yhtiö jatkaisi toi-
mintaansa nykyisillä resursseilla kuluvan toimintavuoden loppuun ny-
kyiset velvoitteensa täyttäen. PosiViren asiakkaiden tilanne selvitetään 
ja jokaiselle tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Asian oheismateriaalina on Helsingin kaupungin omistajapolitiikka 
(oheismateriaali 1), PosiVire Oy:n yhtiöjärjestys (oheismateriaali 2) ja 
konsulttiselvitys raportti 14.4.2016 (oheismateriaali 3). Asian liitteenä 
on työryhmän raportti 16.5.2017.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian konserniohjauksen 
ja maahanmuutto- ja työllisyyspalvelujen asiantuntijoitten kanssa.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton päätöstä 22.5.2017 ja ilmenee päätöshistoriassa.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiViren tulevaisuutta selvittäneen työryhmän raportti 16.5.2017

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka, KHS 26.4.2011
2 PosiVire Oy yhtiöjärjestys
3 PosiVire, Kannattava ja kasvavaliiketoiminta, Loppuraportti 14.4.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Posivire Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Kaapelitehdas Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2017 § 92

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PosiVire 
Oy:n avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta selvittäneen työryhmän ra-
portin.

Samalla konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista lin-
jausta PosiVire Oy:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 
2=Omistuspohjaa laajennetaan, uusi linjaus: 6=Purkaminen.

Lisäksi konsernijaosto päätti 

- kehottaa PosiVire Oy:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oi-
keuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lo-
pettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi siten, että yhtiön toiminta ajetaan 
alas vuoden 2017 loppuun mennessä

- että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kau-
punginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muut-
tamista koskevan päätöksen.

Käsittely

22.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskau-
punginjohtajan kolmannen esityksen (Stj/3) kokouksen seitsemäntenä 
asiana.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 22.03.2017 § 26

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän selvit-
tämään PosiVire Oy:n avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta.

Työryhmän tehtävänä on:

 käsitellä keväällä 2016 valmistuneen konsulttiselvityksen ehdotuk-
set yhtiön tulevaisuuteen siten, että siinä esitetyt vaihtoehdot käy-
dään läpi: täysin uusi liiketoiminta, markkinaehtoinen toiminta, omai-
suusjärjestely Helsingin kaupungin sisällä, nykyisen toiminta-ajatuk-
sen toteuttaminen, yrityksen toiminnan jatkaminen, yrityksen toimin-
nan hallittu alas ajaminen 

 laatia konsulttiselvityksessä mainittujen toimenpide-ehdotusten pe-
rusteella konkreettinen ehdotus yhtiön jatkotoiminnasta uutta val-
tuustostrategiaa varten 

 huomioida vireillä olevat lainsäädäntömuutokset, mm. sote- ja maa-
kuntauudistus, laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja 
siihen liittyvä Pks erillisratkaisu, vammaislakien uudistaminen sekä 
työllisyydenhoidon lainsäädännön uudistaminen 

Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

 Pia Panhelainen, va. apulaiskaupunginjohtaja, kaupunginkanslia, 
puheenjohtaja

 Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, elin-
keino-osasto

 Atte Malmström, konsernilakimies, talous- ja suunnitteluosasto
 Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johta-

ja, sosiaali- ja terveysvirasto
 Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, sosiaali- ja terveysviras-

to 

sekä kutsutaan työryhmän jäseneksi:

 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri 

Työryhmän sihteeriksi nimetään vs. kaupunginsihteeri Annikki Thodén 
kaupunginkansliasta.
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Samalla kaupunginjohtaja päätti oikeuttaa työryhmän kuulemaan asian-
tuntijoita työryhmän työskentelyn aikana. Työryhmän tulee saada työn-
sä valmiiksi 31.5.2017 mennessä ja laatia raportti konkreettisine toi-
menpide-ehdotuksineen Posivire Oy:n toiminnan tulevaisuudesta. Työ-
ryhmän ehdotus käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaoston ko-
kouksessa toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 
10.5.2010 § 592 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä. Kaupungin-
johtaja asettaa useamman kuin yhden apulaiskaupunginjohtajan toi-
mialaa käsittelevän työryhmän. Työryhmän työ tehdään virkatyönä.

Päätöksen perustelut

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaa-
linen yritys. PosiVire toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana kau-
pungin hankintayksiköiden osakeyhtiömuotoisena sidosyksikkönä, jon-
ka palveluita ei kilpailuteta (ns. in house -yhtiö). Yrityksen toiminta alkoi 
vuonna 2008 Helsingin kaupungin kokonaan omistamana.

Posivire Oy perustettiin 27.12.2007 Helsingin kaupunginvaltuuston hy-
väksyttyä 12.9.2007 hoivapalveluja tarjoavan yrityksen perustamisen. 
Kaupunginhallituksen perusteluissa todetaan seuraavaa: ”yritys tuottai-
si ensivaiheessa hoiva- ja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin perustu-
via tukipalveluja, joissa ei tarvita varsinaista hoitoalan koulutusta ja joi-
den teettäminen hoitohenkilöstön työpanoksella ei ole taloudellisesti 
järkevää. Näitä palveluja tuotettaisiin kaupungin omille palvelutaloille. 
Toiminnan vakiinnuttua palveluja voitaisiin tarjota kaupungin muille yk-
siköille, yksityisille palvelutaloille sekä myöhemmin muille yksityisasiak-
kaille. Tällöin on huomioitava jatkossa in house -toimintamallin asetta-
mat rajoitteet mm. kilpailutuksen suhteen ja ratkaistava myös mahdolli-
nen omistuspohjan laajentuminen".

PosiViren osakassopimuksen mukaan ”osakkaat sitoutuvat käyttämään 
yhtiön palveluja siten, että sosiaalisista yrityksistä annetuin lain 
(1351/2002) tavoitteet ja edellytykset PosiVire Oy:n osalta täyttyvät ja 
yhtiö pysyy lain tarkoittaman sosiaalisena yrityksenä. Osakkaat pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan laajamittaisesti käyttämään PosiVire Oy pal-
veluja”.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVireen toimialana on tuottaa osakkeeno-
mistajilleen hoiva-alan avustavia palveluja, kiinteistö- ja ympäristöhuol-
toa ja kotitalouspalveluja. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisis-
ta yrityksistä annetun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla 
työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille 
toimialansa puitteissa. Vuonna 2012 osakassopimuksen muutoksen 
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myötä yhtiön tarkoituksena on tarjota vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöt-
tömien tuottamia palveluita omakustannushintaan ilman voiton tavoitte-
lua.

Yritys merkittiin sosiaalisten yritysten rekisteriin marraskuussa 2008. 
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla pitkäai-
kaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöi-
tä. Sosiaalisista yrityksistä määrätään lailla sosiaalisista yrityksistä. So-
siaalisilla yrityksillä on mahdollista saada TE-toimiston myöntämää 
palkkatukea edullisemmin ehdoin kuin muilla yrityksillä Tämä oli PosiVi-
reen perustamisen yhtenä tausta-ajatuksena.

Työryhmä laatii loppuraportin jatkotoimenpide-ehdotuksineen työn pää-
tyttyä toukokuun 2017 loppuun mennessä.

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 638
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2017

  

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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 609, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 
621, 622, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 637 ja 638 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 610, 611, 612, 623, 632 ja 633 §: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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 624 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 330 (333)
Kaupunginhallitus

29.05.2017

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
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FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

600 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 06.06.2017.


