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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan Pormestari
puheenjohtaja

Kivekäs, Otso 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo 2. varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan  toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori 641 - 673 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori 641 §
Sami Sarvilinna kansliapäällikkö

642 - 673 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
641 - 673 §:t
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§ Asia

641 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

642 Asia/2 V 21.6.2017, Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutok-
set Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 
31.12.2017

643 Asia/3 V 21.6.2017, Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväk-
syminen

644 Asia/4 V 21.6.2017, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi

645 Asia/5 V 21.6.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

646 Asia/6 V 21.6.2017, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

647 Asia/7 V 21.6.2017, Vuosaaren Neitsytsaarentie 2 - 8:n asemakaavan muut-
taminen (nro 12429, tontit 54053/1-3)

648 Asia/8 Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen työntekijöiden siirrosta 
kaupunginkansliasta taloushallintopalveluliikelaitokseen

649 Asia/9 Eräiden työsuhteisten tehtävien perustaminen kaupunginkansliaan

650 Asia/10 Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden muut-
taminen

651 Asia/11 Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2018 - 2020 laatimisohjeet

652 Asia/12 Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maa-
kuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja val-
vontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

653 Asia/13 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksista hallituksen esityk-
siksi laeista julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehit-
tämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä kotoutumisen edis-
tämisestä

654 Asia/14 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
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655 Asia/15 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvas-
tuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

656 Asia/16 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

657 Asia/17 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

658 Asia/18 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi

659 Asia/19 Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 aloittavaksi toimikaudeksi

660 Asia/20 Kaupunginhallituksen määräämät rajat kaupunginkanslialle

661 Asia/21 Kaupunginhallituksen määräämät rajat kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle

662 Asia/22 Kaupunginhallituksen määräämät rajat kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalle

663 Asia/23 Kaupunginhallituksen määräämät rajat sosiaali- ja terveystoimialalle

664 Asia/24 Kaupunginhallituksen määräämät rajat pelastuslaitokselle

665 Asia/25 Kaupunginhallituksen määräämät rajat liikenneliikelaitokselle

666 Asia/26 Kaupunginhallituksen määräämät rajat palvelukeskusliikelaitokselle

667 Asia/27 Kaupunginhallituksen määräämät rajat rakentamispalveluliikelaitoksel-
le

668 Asia/28 Kaupunginhallituksen määräämät rajat taloushallintopalveluliikelaitok-
selle

669 Asia/29 Kaupunginhallituksen määräämät rajat työterveysliikelaitokselle

670 Asia/30 Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun toimi-
tilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/2)

671 Asia/31 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asun-
topolitiikan poliittista ohjausta

672 Asia/32 Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

673 Asia/33 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 641
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 Anni Sin-
nemäen ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja 
Mika Raatikaisen.

Esittelijä
Pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 642
V 21.6.2017, Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muu-
tokset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 
31.12.2017

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymi-
sen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 
31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttama muutos vuoden 2017 
talousarvioon ajalle 1.6. - 31.12.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialamalliin siirtyminen edellyttää vuo-
den 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaa-
tiorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6. – 31.12.2017. Lisäksi toimialamalliin 
siirtyminen vaikuttaa vuonna 2017 toteutettavaan talouden seurantaan 
ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitystapaan.   
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Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttama muutos vuoden 2017 ta-
lousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 on liitteessä 1.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin 
menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä.

Sen sijaan toimialamalliin siirtyminen muuttaa eräitä kaupungin sisäis-
ten menojen määrärahavarauksia mm. Oiva Akatemia –liikelaitoksen 
lakkauttamisen myötä, kaupunkiympäristön toimialan organisoitumi-
seen liittyvän sisäisen laskutuksen muutosten myötä sekä Palvelukes-
kus-liikelaitokseen tehtävien tehtäväsiirtojen myötä. Nämä muutokset 
vaikuttavat kaupungin sisäisten menojen yhteenlaskettuihin määrära-
hoihin.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa määrärahat on annettu vuoden 2017 alussa voimassa olleelle 
organisaatiolle.

Jotta talousarvio 2017 saadaan vastaamaan uutta 1.6.2017 aloittavaa 
organisaatiota, tulee kaupunginvaltuuston päättää määrärahojen siir-
rosta uudelle organisaatiolle ja sen mukaisille uusille talousarviokohdil-
le sekä päättää eräiden talousarviokohtien yhdistämisestä uuden orga-
nisaation mukaiseksi. 

Tällä päätöksellä tehdään toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheutta-
mat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväk-
symään talousarvioon 2017.

Tässä päätöksessä kaupunginvaltuusto päättää myös toimialaorgani-
saatioon siirtymisen aiheuttamasta muutoksesta talousarviorakentee-
seen. Toimialaorganisaation mukainen talousarviorakenne ajanjaksolle 
1.6. – 31.12.2017 on tämän päätöksen liiteasiakirjan lopussa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttama muutos vuoden 2017 
talousarvioon ajalle 1.6. - 31.12.2017.pdf

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 4 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/2
12.06.2017

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

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 30.11.2016 § 301

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitel-
maehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.

Käsittely

30.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja totesi, että 16.11.2016 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen 
mukaisesti jatketaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kä-
sittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukai-
sesti on julistettu päättyneeksi.

Tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä valtuutetuille. Ehdotukset 
ovat salijärjestelmän paneelissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selonte-
kona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 16.11.2016 tehdyt vastaehdotukset

Vastaehdotus 1:
Mika Ebeling: Talousarvion kohtaan 80202:

Tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi li-
sätään 30 miljoonaa euroa. Uusi luku 160,34 miljoonaa

Samalla muutetaan seuraavat ala-kohdat:

Opetustoimen korjaushankkeet – lisätään 27 miljoonaa euroa. Uusi lu-
ku 91,03 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 2 mil-
joonaa euroa. Uusi luku 13,72 miljoonaa.

Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet – lisätään miljoona 
euroa. Uusi luku 2,47 miljoonaa.
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Samalla ehdotan, että lisätään kohtaan 9 01 03 Tulot 30 miljoonaa eu-
roa, uusi luku 60 miljoonaa.

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 2:
Yrjö Hakanen: Nuorten työllistämiseen, mm. Ohjaamoon ja oppisopi-
mustoimintaan lisätään 5 miljoonaa euroa. Pitkään työttömänä olleiden 
työllistämiseen mm. palkkatuella, oppisopimustoiminnalla ja kaupungin 
omiin hankkeisiin lisätään 5 miljoonaa euroa. Näin voidaan vähentää 
maksettavaksi tulevia työmarkkinatuen kuntaosuuksia. 

1 10 04 Työllisyyspolitiikka
       Menot  34,535 miljoonaa
       Lisätään 10 miljoonaa
       Yhteensä 44,535 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 3:
Yrjö Hakanen: Stadin ikäohjelman toteuttamiseen, mm. kotihoidon ja 
muiden palvelujen parantamiseen, palveluasumiseen, kotihoidon ja ym-
pärivuorokautisen hoidon henkilöstön lisäämiseen sekä palvelujen tur-
vaamiseen sekä suomen että ruotsin kielellä lisätään 7 miljoonaa euroa 
sosiaali- ja terveyspalveluihin kullekin vuodelle 2017-2019.

Terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa ja sujuvien hoitoketju-
jen turvaamiseksi, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, lähipal-
veluperiaatteen toteuttamiseksi kaupungin omana toimintana peruster-
veydenhuollossa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyn pa-
rantamiseksi lisätään 8 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2017-2019.

Palvelusetelien käyttöä ei laajenneta. Vanhusten pitkäaikaishoidon ja 
päihdehuollon laitospaikkoja ei vähennetä.

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
       Menot 2 025, 287 miljoonaa
       Lisätään 15 miljoonaa
       Yhteensä 2 040, 287 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 4:
Yrjö Hakanen: Lisätään harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen, alueel-
liseen sosiaalityöhön ja ehkäisevään toimintaan, mm. lapsiperheiden 
kotipalveluun, varhaiseen tukeen ja lastensuojelun sosiaalityöhön, työt-
tömien ja päihdekuntoutujien harkinnanvaraiseen tukeen 5 miljoonaa 
euroa kullekin vuodelle 2017-2019.
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3 10 04 Toimeentulotuki
       Menot 26, 6 miljoonaa
       Lisätään 5 miljoonaa
       Yhteensä 31,6 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 5:
Yrjö Hakanen: Kaupungin päiväkotipaikkojen lisäämiseen ja lastentar-
hanopettajien palkkaamiseen, päiväkotien käyttöasteen ja tilanormien 
lieventämiseen lisätään 5 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2017-2019.

3 20 Varhaiskasvatusvirasto 
        Menot 384, 155 miljoonaa
       Lisätään 5 miljoonaa
       Yhteensä 389,155 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 6:
Yrjö Hakanen: Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun, uuden opetus-
suunnitelman käyttöönoton, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittä-
misen, erityisopetuksen, koulupsykologien ja kouluavustajien sekä pa-
kolaisten ja maahanmuuttajien opetuksen edellyttämään resurssien li-
säämiseen 5 miljoonaa kullekin vuodelle 2017-2019. Luovutaan ruoka-
palvelujen, siivous- ja käyttäjäpalvelujen kilpailuttamisen laajentamises-
ta. Ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen ja koulutuksen 
kehittämiseen 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2017-2019.

4 02 Opetusvirasto
       Menot 697, 111 miljoonaa
       Lisätään 8 miljoonaa
       yhteensä 705, 111 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 7:
Yrjö Hakanen: Kaupunginkirjaston henkilöstön lisäämiseen, tilamäärän 
kasvua vastaavasti vuokrakuluihin, lähikirjastojen resurssien turvaami-
seen ja kirjastotilojen käytön kehittämiseen lisätään 1 miljoona kullekin 
vuodelle 2017-2019. Maunula-talon osallistuvan demokratian toiminta-
mallia laajennetaan muihin kirjastoihin. 

4 15 Kaupunginkirjasto
       Menot 36, 135 miljoonaa
       Lisätään 1 miljoona
       Yhteensä 37, 135 miljoonaa
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Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 8:
Yrjö Hakanen: Kulttuuritoimeen, mm. Kulttuurikeskukseen, asukasläh-
töiseen ja alueelliseen kulttuurityöhön, kaupunkikulttuuriin, Savoy-yk-
sikköön, avustuksiin ja taiteilija-apurahoihin lisätään 1 miljoona kullekin 
vuodelle 2017-2019. Myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden yhteis-
hankkeisiin mm. taidemuseon, koulujen ja kaupunginmuseon kanssa.

4 17 Kulttuuritoimi
       Menot yhteensä 49, 042 miljoonaa
       Lisätään 1 miljoona
       Yhteensä 50, 042 miljoonaa 

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 9:
Yrjö Hakanen: Nuorisotoimeen osallistuvan budjetoinnin, nuorisotyön, 
kattavan nuorisotaloverkoston ja nuorten harrastusmahdollisuuksien 
kehittämiseen sekä nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen 1 mil-
joona.

4 31 Nuorisotoimi
       Menot 30, 611 miljoonaa
       Lisätään 1 miljoona
       Yhteensä 31, 611 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 10:
Yrjö Hakanen: Työväenopiston opetustuntien lisäämiseen ja tilavuokriin 
mm. Maunula-talon valmistumisen tuomien vuokrakulujen kattamiseksi 
lisätään 400 000 euroa kullekin vuodelle 2017-2019.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto
Menot 14, 995 miljoonaa
Lisätään 0,4 miljoonaa
Yhteensä 15, 395 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 11:
Yrjö Hakanen: Kaupungin työntekijöiden vakanssien lisäämiseen ja si-
ten myös työllisyyden edistämiseen, työntekijöiden palkkauksen paran-
tamiseen sekä henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen edistä-
mällä työssä jaksamista ja hyvinvointia lisätään 10 miljoonaa euroa kul-
lekin vuodelle 2017-2019.
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1 14 Keskitetysti maksettavat menot
Menot 10, 71 miljoonaa
Lisätään 10 miljoonaa
Yhteensä 20, 71 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 12:
René Hursti: Kohtaan 310  Sosiaali-ja terveyvirasto

Lisätään 21 miljoona euroa

Lisätään harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen 8 miljoonaa euroa

1. Vaikeasti ylivelkaantuneita ulosottoviraston asiakkaita on tänä vuon-
na 164 000 edellistä vuotta enemmän kuin viime vuonna. Heitä on nyt 
540 000 joista opiskelijoitakin 33 000 opiskelutuen kelan takaisunmak-
sun perinnän vuoksi. Ulosottoviranomaiset eivät suostu sopimuksiin 
vaikka ne ovat mahdollisia OM Hallintoneuvos Kari Liete mukaan., 
vaan ohjaavat asiakkaat harkinnanvaraisen toimeentulotuen asiakkaak-
si. 

Alueelliseen sosiaalityöhön ja ehkäisevään toimintaan, mm. lapsiper-
heiden kotipalveluun, varhaiseen tukeen ja lastensuojelun sosiaalityö-
hön, päihde-ja mielenterveyskuntoutujien sekä laitoksista vapautunei-
den ja pitkäaikaistyöttömien harkinnanvaraiseen tukeen 8 miljoonaa 
euroa vuosittain kullekin vuodelle 2017-2019.

2. lisätään 10 miljoonaa euroa

Terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa ja sujuvien hoitoketju-
jen turvaamiseksi, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, lähipal-
veluperiaatteen toteuttamiseksi kaupungin omana toimintana peruster-
veydenhuollossa, sekä päihde-ja mielenterveyspalvelujen-, lastensuo-
jeluasiakkaiden ja vanhusten ympärivuorokautisten laitospaikkojen tur-
vaamiseksi olemassa olevien paikkalukujen mukaan 10 miljoonaa eu-
roa vuosittain kullekin vuodelle 2017-2019.

3. Lisätään 1,4 miljoonaa euroa

Järjestöavustuksiin Lastensuojelu-,seniori-, päihde-,mielenterveys-, 
vammais- sekä ruokajako- ja asukastalotoimintaan 1,4 miljoonaa euroa 
vuosittain kullekin vuodelle 2017-2019

4. Lisätään 1,6 miljoonaa euroa

Hätämajoituksen määrärahan lisääminen, kuntoutuksesta tai siviiliin 
palautuville 1,6 miljoonaa euroa vuosittain kullekin vuodelle 2017-2019
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Kaupunginvaltuustossa 16.11.2016 tehdyt ponsiehdotukset

Yrjö Hakanen:  

 Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2017 valtuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus selvittää, miten sen puitteissa osoitetaan 
Vammaisneuvoston tekemän ehdotuksen pohjalta määräraha, jolla 
edistetään etenkin lasten ja nuorten, mutta myös muiden vam-
maisryhmien mahdollisuuksia harrastustoimintaan.

Kannattaja: Rene Hursti

Yrjö Hakanen: 

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää vammaisten 
ja somaattisesti sairaiden lasten oikeuksien turvaamisen ja positii-
visen erityiskohtelun koulukuljetuksissa myös tilanteissa, joissa 
sairauden tai perheen tilanteen takia voi olla tarvetta vaihtaa kou-
lua.

Kannattaja: Rene Hursti

Yrjö Hakanen: 

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää vähävaraisten 
aktiivipassin, kulttuuripassin ja eläkeläisten sporttikortin käyttöö-
nottamista Helsingissä.

Kannattaja: Rene Hursti

Yrjö Hakanen: 

 Hyväksyessään talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus selvittää toimet, joilla voidaan turvata Mellunmäen asukas-
tila Mellarin toiminnan jatkuminen.

Kannattaja: Rene Hursti

Nina Huru: 

 Hyväksyessään talousarvion 2017 kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että Helsingin kaupunki kehittäessään vastaanottotoiminnan rin-
nalle kevyempiä palveluja seuraa vuosittain vanhusväestön hoi-
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toon pääsyä terveyskeskuksiin.

Kannattaja: Mari Rantanen

Nina Huru: 

 Hyväksyessään talousarvion 2017 kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että Helsingin kaupunki vähentäessään ympärivuorokautisten hoi-
topaikkojen määrää sosiaali- ja terveysvirasto seuraa kotona asu-
vien vanhusten selviytymistä päivittäisessä elämässä niin, ettei 
heitteille jätetä ketään.

Kannattaja: Mari Rantanen

Mari Rantanen:

 Hyväksyessään budjetin kaupunginvaltuusto edellyttää, että Hel-
singin kaupunki ei tarkista omaishoidon myöntämisen kriteerejä 
pyrkiäkseen välttämään kustannusten nousua vaan noudattaa val-
tiovallan omaishoitolain muutoksella haettua parannusta omaishoi-
tajien asemaan koskien vapaapäiväoikeuksia.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Mari Rantanen: 

 Hyväksyessään budjetin kaupunginvaltuusto edellyttää, että kehi-
tysvammaisten kotona asumisen tukemisen lisäksi tuetaan vam-
maisten kotona asumista.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Helena Kantola: 

 Hyväksyessään budjetin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuudet luopua tuottamattomasta ja valvomatto-
masta koiraverosta.

Kannattaja: Nina Huru

Valtuutettu René Hurstin vastaehdotusta ei ollut kannatettu, joten se 
raukesi.
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Äänestysjärjestys

Vastaehdotuksista ja toivomusponsista äänestetään kaikista erikseen.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Mika Ebelingin vastaehdotus

Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Tai-
pale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sari Mäkimattila

Poissa: 4
Mari Holopainen, Matti Niiranen, Erkki Perälä, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin vas-
taehdotusta.

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 1. vastaehdotus
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Jaa-äänet: 79
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipa-
le, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sari Mäkimattila

Poissa: 2
Mari Holopainen, Erkki Perälä

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 2. vastaehdotus

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
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Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sir-
pa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Poissa: 2
Mari Holopainen, Erkki Perälä

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

4 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 3. vastaehdotus

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sir-
pa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas 
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Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Poissa: 2
Mari Holopainen, Erkki Perälä

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

5 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 4. vastaehdotus

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Poissa: 1
Erkki Perälä
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

6 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 5. vastaehdotus

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Ja-
pe Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mit-
hiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Poissa: 1
Erkki Perälä

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

7 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 6. vastaehdotus
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Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Ja-
pe Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mit-
hiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Poissa: 1
Tuomas Rantanen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

8 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 7. vastaehdotus

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
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Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Ja-
pe Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mit-
hiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Hannu Oskala, Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

9 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 8. vastaehdotus

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri
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Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

10 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 9. vastaehdotus

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Ja-
pe Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mit-
hiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

11 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 19 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/2
12.06.2017

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

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: valtuutettu Yrjö Hakasen 10. vastaehdotus

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Niemi-
nen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Tuomo Valokainen

Poissa: 2
Fatbardhe Hetemaj, Jape Lovén

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vas-
taehdotusta.

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen.

12 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 1. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 1. toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 18
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veroni-
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ka Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Eija Lou-
koila, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Sari Mäkimattila, Sirpa 
Puhakka, Pekka Saarnio, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 30
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Ju-
ha Hakola, Eero Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Kauko 
Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Terhi Mäki, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 37
Outi Alanko-Kahiluoto, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Lau-
ra Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Han-
nu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Laura Ris-
sanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Ville Yli-
kahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

13 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 2. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 2. toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Re-
ne Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Eija Loukoila, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, 
Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka 
Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 16
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe He-
temaj, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Pekka 
Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Jaana Pel-
konen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 38
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Eero 
Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lin-
dell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Ilkka Tai-
pale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

14 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 3. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 3. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 18
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Hele-
na Kantola, Eija Loukoila, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Sa-
ri Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Tuomo Valokainen, An-
na Vuorjoki

Ei-äänet: 12
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Juha Hakola, Kauko Koskinen, 
Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 55
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, 
Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Lau-
ra Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laak-
sonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Ja-
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pe Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Vil-
le Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

15 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 4. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama 4. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, 
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kol-
be, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Hanna Mit-
hiku, Silvia Modig, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pek-
ka Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Matti Enroth, Kauko Koskinen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomo-
loff, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fat-
bardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

16 äänestys

Valtuutettu Nina Hurun ehdottama 1. toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Nina Hurun ehdottama 1. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Harri 
Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Pertti Villo

Tyhjä: 73
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Matti En-
roth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirk-
ku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Maju-
ri, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mä-
ki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puos-
kari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa 
toivomuspontta.

17 äänestys

Valtuutettu Nina Hurun ehdottama 2. toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Nina Hurun ehdottama 2. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honka-
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salo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Lou-
koila, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pek-
ka Saarnio, Leo Stranius, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjo-
ki

Ei-äänet: 1
Ilkka Taipale

Tyhjä: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluo-
ma, Fatbardhe Hetemaj, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
ninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa 
toivomuspontta.

18 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama 1. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama 1. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Maria Landén, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn 
Månsson, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio, Kaarin Taipale, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Maija Anttila
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Tyhjä: 57
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Harry 
Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

19 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama 2. toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama 2. toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschnei-
der, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluo-
ma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Helena Kantola, Maria Landén, Eija Loukoila, Petra Malin, Hanna Mithi-
ku, Silvia Modig, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bo-
gomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopai-
nen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männis-
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tö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna 
Vesikansa, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

20 äänestys

Valtuutettu Helena Kantolan ehdottama 2. toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Helena Kantolan ehdottama 2. toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Tomi Sevander, Pertti Villo

Ei-äänet: 19
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra 
Malin, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, 
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Sirpa Puhakka, 
Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri
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Poissa: 1
Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan ehdotta-
maa toivomuspontta.

16.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 962

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

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

Käsittely

07.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti esitystään siten, että talousarviota (liite 1) muutetaan 
liitteen 4 mukaisesti.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:

Muutokset esitykseen seuraavasti:

TOIMINTAMENOT:
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Opetus: +10M€, sisältää mm. ruotsinkielinen varhaiskasvatus lapsi-
määrän kasvun suhteessa (0,6M€),  iltapäivätoiminnan turvaaminen 
kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille, aamupäivätoiminnan kehit-
täminen, avoimen ammattiopiston toiminnan jatkaminen, tarvittava 
määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan, koulunkäyntiavusta-
jien määrän turvaaminen.

Vaka: +4M€, sisältää mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten 
oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen. 

Sote: +11,5M€, sisältää mm. painotuksen vanhusten kotihoidon palve-
luiden vahvistamiseen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuu-
den parantaminen, omaishoidon tukeminen, Haartmanin sairaalan päi-
vystysselvitys yhteistyössä HUSn kanssa päivystysasetuksen mukai-
sesti, kouluterveydenhuollon pd-näkökulman vahvistamisen.

KHn varaus +5M€ kohdennetaan mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden 
torjuntaan ja kotouttamiseen esimerkiksi tekeillä olevan selvityksen 
pohjalta.

KSV +0,65M€, asuntotuotantotavoitteen nostaminen

Kiinteistö +0,24M€, asuntotuotantotavoitteen nostamiseen

Ympäristö +0,2M€

Nuorisoasiainkeskus +0,25M€

Kirjasto +0,32M€

Kulke +0,4M€ jakautuen
• 0,2M€ lähiöiden musiikkiopistotoimintaan
• 0,2M€ avustustoiminta, sisältäen 20 000€ barokkiorkesterille

Liikunta +0,4M€ liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuora apu varat-
tomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen

Kaupunginorkesteri +65 000€

Työvis +0,2M€

Arbis +0,14M€

Pelastus +0,6M€

INVESTOINNIT:

Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväko-
tien korjaushankkeet +4M€



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 29 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/2
12.06.2017

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

Leikkipuistojen korjaukset +2M€ sisältäen leikkipuisto Kotinummi.  

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus +3M€

TEKSTIKIRJAUKSET:

Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdolli-
suudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoeh-
doista ja mahdollisista aikatauluista.

Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasva-
tuspalveluissa. 

Selvitetään valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä perus-
teet seurata jatkossa mahdollisen maanmyyntitavoitteen toteutumat 
esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona huomioiden selvityk-
sessä kuluneen valtuustokauden toteumat.

Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön 
työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.

Selvitetään mahdollisuus Ohjaamon toiminnan laajentamiseen Itä-Hel-
sinkiin.

Turvataan vuonna 2017 Respan toimintamallin mukainen toiminta ja re-
surssit.

Selvitetään kaupungin kiinteistökannan korjausvelan mittaluokka ja ker-
tyminen, sekä laaditaan valtuustostrategian valmisteluun yhteydessä 
toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuusto-
kaudella.

Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 
kuntavaalien jälkeen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun esittelijän muutetun ehdotuksen.

31.10.2016 Pöydälle

10.10.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

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

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 643
V 21.6.2017, Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hy-
väksyminen

HEL 2017-002916 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia on 470 179 976,48 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                        
2 615 370,07 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Liiken-
neliikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                          
6 880 717,80 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Palve-
lukeskusliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 347 818,71 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Ta-
loushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 56 890,63 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-
palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kau-
pungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen (Työterveys Helsinki) yli-
jäämä, 456 942,71 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti 
Työterveysliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
ylijäämä, 5 485 500,90 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 
2 188,36 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 792 439,38 euroa ja in-
novaatiorahaston alijäämä, -1 650 473,68 euroa siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 32 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/3
12.06.2017

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

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 2 797 240,00 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                                              
9 485 500,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,                        
4 785 064,30 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 454 680 938,17 euroa, kirjataan kaupungin taseen omaan pää-
omaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsin-
gin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden 
osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012, 11.2.2015 ja 
18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpaatos_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kesä-
kuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 20.3.2017 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin 
kaupungin tilinpäätöksen.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.3.2017 käsiteltyyn tilinpäätök-
seen vuodelta 2016 on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia.

Taseen vastattavia koskevissa liitetiedoissa (sivu 178) kohdan Oman 
pääoman erittely alla oleva viittausteksti on poistettu aiheettomana.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevaan liitetietoon (sivu 183) koh-
taan Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt on lisätty puuttuva taulukko 
Olennaisimmat sopimukset taseen ulkopuolisista järjestelyistä.

Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisem-
pi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotu-
lot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot 
olivat talousarviota pienemmät. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa 
euroa talousarviota parempana.

Kaupungin tulorahoitus riitti poikkeuksellisen korkeiden maanmyyntitu-
lojen ansiosta kattamaan investointitason. Vuonna 2016 toiminnan ja 
investointien rahavirta muodostui noin 159 miljoonaa euroa positiivisek-
si.

Strategian mukaan velkaantumiskehitystä hidastetaan rahoittamalla ny-
kyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja 
kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupungin taloudellinen asema on 
muuttunut vuoden 2015 alusta oleellisesti Helsingin Energian ja Helsin-
gin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Vuosina 2015 ja 2016 Helen 
Oy:n liikevoitto ei ollut enää parantamassa kaupungin vuosikatetta ja 
siten vuonna 2015 kaupungin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikai-
semmista vuosista. Vuonna 2016 tulorahoituksen taso parani selvästi 
edellä mainituista syistä johtuen.
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Kaupungin tilikauden tulos oli 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tu-
los oli 18,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2014, joka oli viimeinen toiminta-
vuosi ennen energia- ja satamatoimintojen siirtymistä kaupungin orga-
nisaatiosta omiksi yhtiöiksi, vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2016 kaupungin tilikauden tulos oli myönteinen siihen 
nähden, että Helen Oy:ksi yhtiöitettyjen energialiiketoimintojen tulovirta 
ei vuosina 2015 ja 2016 ollut enää kuluvan vuosikymmenen alun kaltai-
sella laajuudellaan parantamassa kaupungin tulosta. 

Vuoden 2016 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota 
parempana, verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän ja 
korkomenot olivat talousarviota pienemmät. 

Kaupungin kokonaismenotaso alitti talousarvion ja menot toteutuivat 
eräistä kertaluontoisista kirjauksista johtuen jopa hieman edellistä vuot-
ta pienempinä. Edellistä vuotta alempana toteutunut menotaso johtui 
kertaluonteisista kirjauksista kilpailukykysopimuksesta johtuvassa lo-
mapalkkojen kirjaustavassa sekä HUS:n maksuosuuden ajoitukseen 
liittyvässä kirjauksessa. Vertailukelpoisesti tarkasteltuna menokasvu jäi 
matalaksi, vain noin 0,5 prosenttiin. Sosiaali-ja terveyspalveluiden me-
nokasvu jäi verrattain matalaksi, 0,9 prosenttiin. Myös opetusviraston 
(kaupungin itse tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut) menokasvu jäi 
suhteellisen matalaksi, 1,6 prosenttiin. Lisäksi useiden kaupunginjohta-
jan toimialalle varattujen keskitettyjen erien osalta menot toteutuivat 
vuotta 2015 matalampina ja tämä vaikutti keskeisesti siihen, että kau-
pungin menokasvu muodostui vuonna 2016 hyvin matalaksi.

Verotulot toteutuivat 142 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja 
vuoteen 2015 verrattuna verotuloja kertyi 4,5 prosenttia enemmän. 

Vuosikate 569,4 miljoonaa euroa toteutui 300 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana ja on poistotasoon (337,2 miljoonaa euroa) suhteu-
tettuna 169 prosenttia.
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Kiinteän omaisuuden myyntituloja tonttien osalta kirjautui kirjanpidolli-
sesti 240,2 miljoonaa euroa. Tästä tuloutui 127 miljoonaa euroa vuon-
na 2016 loppujen jäädessä saamisiksi.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2016 oli liikelaitosten inves-
toinnit (lähinnä HKL:n joukkoliikenneinvestointeja) huomioiden 663,0 
miljoonaa euroa. Tämä on jonkin verran kahden edellisen vuoden in-
vestointitasoa enemmän. 

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 158,8 miljoonaa euroa po-
sitiivisena. Tämä summa kuitenkin sisältää sellaisia maanmyyntituloihin 
liittyviä kirjauksia noin 113 miljoonaa euroa, joita ei ole tilitetty vuoden 
2016 aikana ja ne näkyvät saamisten lisäyksenä rahoituslaskelmassa. 
Tämä huomioiden toiminnan ja investointien rahavirta jää hieman alle 
50 miljoonaan euroon.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja nostettiin vuoden aikana 50 mil-
joonaa euroa. Lisäksi HKL:lle nostettiin 60 miljoonan euron laina. Kau-
pungin lainakanta aleni tilapäisesti 1 371 miljoonaan euroon (sisältäen 
HKL:n rahalaitoslainat); pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 321 
miljoonaa euroa, ja uusia lainoja nostettiin edellä esitetyn jaottelun mu-
kaisesti yhteensä 110 miljoonaa euroa. Lainakannan 211 miljoonan eu-
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ron nettolyhennykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investoin-
tien rahavirrasta sekä osaksi kassavaroista. 

Kaupungin taseen rahat- ja pankkisaamiset erässä on edellisistä vuo-
sista poiketen esitetty kirjauskäytännön muutoksen johdosta nyt myös 
kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat. Kaupungin velka 
em. yhteisöille näiden varoista kaupungin konsernitilillä näkyy vastaa-
vasti nyt vuoden 2016 rahoituslaskelmassa korottomien velkojen muu-
toksessa ja taseessa uutena eränä lyhytaikaisten velkojen lisäyksessä. 
Kaupungin konsernitilin saldo vuoden lopussa oli 410,6 miljoonaa eu-
roa, josta kaupungin omia varoja oli 23,3 miljoonaa euroa. 

Edellä mainittu huomioiden oli kaupungin rahavarojen muutos 179,4 
miljoonaa euroa positiivinen. Kuitenkin kaupungin varsinaiset omat kas-
savarat vähenivät vuonna 2016 yhteensä 208,5 miljoonaa euroa. Tie-
dossa olevat myöhemmin tilitettävät maanmyyntien rahasuoritukset vai-
kuttivat siihen, että kaupungin kassavaroja voitiin pienentää ja siten lai-
nakantaa tilapäisesti alentaa.

Kassaylijäämä muodostui seuraavasti: 
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Kaupungin taseen loppusumma vuonna 2016 kasvoi 648 miljoonaa eu-
roa. Kasvua selittää suurelta osin Rahat ja pankkisaamiset –erän kas-
vu, jonka taustalla on muutos kaupungin konsernitiliä koskevassa kir-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 38 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/3
12.06.2017

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

jauskäytännössä. Poiketen vertailuvuodesta 2015, ko. tase-erä sisältää 
vuoden 2016 tilinpäätöksessä myös kaupungin tytäryhteisöjen varat 
konsernitilillä. Vastaavasti tytäryhteisöjen konsernitilivarat, yhteensä 
403 miljoonaa euroa, näkyvät uutena eränä myös taseen vastattavaa –
puolella, kaupungin lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille. 

Kaupungin varsinaiset omat kassavarat vähenivät vuonna 2016 yh-
teensä 208,5 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta (raha- ja vakuu-
tuslaitoslainat) aleni 210,7 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia rahamark-
kinainstrumentteihin ei vallitsevassa korkomarkkinatilanteessa tehty, ja 
kaupungin rahamarkkinasijoituksista vuoden aikana erääntyneet varat 
näkyvät vuoden 2016 luvuissa rahoissa ja pankkisaamisissa. 

Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus 
on edellistä vuotta pienempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat 
muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016 
lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta vertailuvuon-
na 2015 selittää vuonna 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lai-
nan erääntyminen vuonna 2016.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2016 vuosikate parani vuodesta 
2015 noin 194 miljoonalla eurolla ollen 1 032 miljoonaa euroa. Helsin-
gin kaupungin vuosikate parani 304 miljoonaa euroa vuonna 2016 
edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kau-
punkikonsernin vuosikatteeseen oli edellistä vuotta pienempi.

Kaupunkikonsernin toimintatuloja ja -menoja verrattaessa vuosien 2015 
ja 2016 välillä on huomioitava, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimin-
tatulot (n. 75 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja -menot (n. 71 miljoonaa 
euroa vuonna 2015) eivät ole enää mukana vuoden 2016 luvuissa 
vuonna 2015 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena. Toiminta-
katteessa tämän konsernin sisäisen organisaatiomuutoksen vaikutus 
pääosin eliminoitui.

Konsernin toimintakate pysyi vuonna 2016 lähes edellisen vuoden ta-
solla. Helsingin kaupungin toimintakatteen parantuessa 78 miljoonalla 
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eurolla oli tytäryhteisöjen vaikutus toimintakatteeseen vastaavasti edel-
listä vuotta heikompi. Suurin heikennys tytäryhteisöissä oli Helen Oy:n 
toimintakatteen heikkeneminen noin 30 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 598 miljoonaa euroa ja se parantui 
edellisestä vuodesta 316 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 ylijäämän kas-
vu oli seurausta Helsingin kaupungin ylijäämän kasvusta.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupunkikonsernin vuoden 2016 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
–57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin vaikutus kau-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 40 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/3
12.06.2017

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

punkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 159 miljoonaa 
euroa. Tytäryhteisöjen vuodesta 2015 noussut investointitaso heikensi 
konsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa. 

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 940 miljoonaa euroa (7 772 e/as.) 
ja tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 371 miljoonaa euroa (2 157 
e/as.). Helsingin kaupungin lainakanta pieneni ja tytäryhteisöjen laina-
kanta kasvaneesta investointitasosta johtuen kasvoi. Tytäryhteisöjen 
lainakannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallin-
noiviin yhtiöihin. 

Konsernin lainasaamiset olivat 479 miljoonaa euroa (753 e/as.) pysyen 
edellisen vuoden tasolla. Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä ra-
hoituslaskelmassa näkyvä antolainasaamisten vähennys eliminoituvat 
suurelta osin konsernirahoituslaskelmassa, sillä pääosa Helsingin kau-
pungin antolainoista on lainoja omille tytäryhteisöille.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui 
seuraavasti:
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tu-
loksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen 
kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa 
kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 
28.11.2012, 11.2.2015 ja 18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpaatos_2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 279

HEL 2017-002916 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2016 tilinpäätöksen.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin ti-
linpäätöksen osoittaman tilikauden tuloksen 470 179 976,48 euroa en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:
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Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                        
2 615 370,07 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                          
6 880 717,80 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut –liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut –lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 347 818,71 euroa siirretään Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen 
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-
palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 56 890,63 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-
palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kau-
pungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan

Helsingin kaupungin työterveys – liikelaitos (Työterveys Helsinki) ylijää-
mä, 456 942,71 euroa siirretään
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti Helsingin kaupungin
työterveys -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
ylijäämä, 5 485 500,90 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 
2 188,36 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 792 439,38 euroa ja in-
novaatiorahaston alijäämä, -1 650 473,68 euroa siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos 
käsitellään seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 2 797 240,00 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                                              
9 485 500,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,                        
4 785 064,30 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.
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Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 454 680 938,17 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin ta-
seen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen 
kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa 
kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 
28.11.2012, 11.2.2015 ja 18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
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§ 644
V 21.6.2017, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi 
toimikaudeksi

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudek-
si viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
  
Seija Muurinen Markus Kalliola
Tiina Larsson Mukhtar Abib
Suzan Ikävalko (Pj.) Hannu Timonen 
Hannu Tuominen Zahra Osman-Sovala
Maija Anttila Pentti Arajärvi

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää

 Wille Rydmanin ehdotuksesta jäseniksi Seija Muurista (vara Markus 
Kalliola) ja Tiina Larssonia (vara Mukhtar Abib),

 Otso Kivekkään ehdotuksesta puheenjohtajaksi ja jäseneksi Suzan 
Ikävalkoa (vara Hannu Timonen) sekä jäseneksi Hannu Tuomista 
(vara Zahra Osman-Sovala) sekä

 Tomi Sevanderin ehdotuksesta jäseneksi Maija Anttilaa (vara Pentti 
Arajärvi).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 20.4.2017
2 HUSin kirje 20.4.2017, sv
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudek-
si viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
  
___________________ ___________________
___________________ ___________________
___________________ ___________________
___________________ ___________________
___________________ ___________________

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (20.4.2017) liitteenä 
olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan val-
tuustoon 2 - 5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kun-
nanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lu-
kumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa 
suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on alle 8 % peruspää-
omasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka 
peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu 
valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspää-
omaosuus on vähintään 25 %, kunta on oikeutettu valitsemaan valtuus-
toon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsen-
tä, Espoo  ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jäsenkunnat 2 jäsentä.            
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Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä val-
tuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin 
yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitse-
mien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.   

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsen-
ten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hy-
väksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta. 

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.     

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mu-
kaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 
40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin ylio-
pistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi 31.7.2017 mennessä.  

Valtuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 30.8.2017. Ensim-
mäisessä valtuuston kokouksessa on valtuuston puheenjohtajiston 
vaali sekä hallituksen, sairaanhoitoalueiden lautakuntien, psykiatrisen 
sairaanhoidon lautakunnan ja vähemmistökielisen lautakunnan vaalit.   

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 20.4.2017
2 HUSin kirje 20.4.2017, sv

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 645
V 21.6.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2017-005450 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 270 käräjäoikeu-
den lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:

 Ryhmä Nimi
1 Kok. Aku Lohimäki
2 Kok. Aleksi Tiira
3 Kok. Amarpal Singh
4 Kok. Anja Mankila
5 Kok. Ara Hopia
6 Kok. Arja Kolehmainen
7 Kok. Asta Ruuskanen
8 Kok. Boris Panschin
9 Kok. Carl-Mikael Johansson
10 Kok. Turkka Sinisalo
11 Kok. Eero Tikka
12 Kok. Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
13 Kok. Eila Tamminen
14 Kok. Elina Hämäläinen
15 Kok. Eppie Eloranta
16 Kok. Esa Lukka
17 Kok. Harri Marttinen
18 Kok. Helena Mahkonen
19 Kok. Anne Korpi
20 Kok. Ilkka Sassi
21 Kok. Ilmari Mäkinen
22 Kok. Antti Kirkkala
23 Kok. Jaana Ranta-Pantti
24 Kok. Jaana Vihavainen
25 Kok. Jan Frimodig
26 Kok. Jari Luomakoski
27 Kok. Jari Rajala
28 Kok. Jari Siiskonen
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29 Kok. Johanna Haapala
30 Kok. Ari Salmi
31 Kok. Jouni Kemppainen
32 Kok. Juhani Nenonen
33 Kok. Juho Köntti
34 Kok. Jukka Kuittinen
35 Kok. Jussi Sahlberg
36 Kok. Kaarina Hälvä
37 Kok. Kai Karsma
38 Kok. JohannaKalve
39 Kok. Kari Talvensaari
40 Kok. Karoliina Kapanen 
41 Kok. Kati Martinson
42 Kok. Kimmo Niemi
43 Kok. Kirsi Sharma
44 Kok. Kirsti Kaskikari
45 Kok. Kristiina Kannus
46 Kok. Kristiina Laulumaa
47 Kok. Leo Reenpää
48 Kok. Marjukka Kuusela
49 Kok. Marko Kettunen
50 Kok. Marko Lipponen
51 Kok. Markus Söderlund
52 Kok. Matias Koskimies
53 Kok. Matti Hiltunen
54 Kok. Matti Poutanen
55 Kok. Miika Palomäki
56 Kok. Niklas Koskimies
57 Kok. Nina Hirvikangas
58 Kok. Jari Oksman 
59 Kok. Janne Poutiainen
60 Kok. Pekka Iivonen
61 Kok. Peter Stormbom
62 Kok. Ville Väärälä
63 Kok. Pirjo Tolvanen
64 Kok. Pirkko Lehtiaho
65 Kok. Päivi Riihimäki
66 Kok. Raija Laaksonen 
67 Kok. Ritva Helle
68 Kok. Saana Corino
69 Kok. Saari Tapani
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70 Kok. Sakari Hiukka
71 Kok. Seppo Karvola
72 Kok. Suvi Eriksson 
73 Kok. Suzana Abenet
74 Kok. Tanja Rantanen
75 Kok. Sari Liikala
76 Kok. Tarja Savunen
77 Kok. Tero Rytkönen
78 Kok. Tommi Tossavainen
79 Kok. Wille Leppämäki
80 Vihr. Simo Ahonen
81 Vihr. Jussi Airaksinen
82 Vihr. Mari Huttunen
83 Vihr. Aki Hyödynmaa
84 Vihr. Kerttu Suojalehto
85 Vihr. Pörrö Sahlberg
86 Vihr. Julia Jansson
87 Vihr. Marianne Kajander
88 Vihr. Mika Kallinen
89 Vihr. Nadja Kiiskinen
90 Vihr. Matti Kinnunen
91 Vihr. Markku Koivusalo
92 Vihr. Emma Kolu
93 Vihr. Anna Koppanen
94 Vihr. Oskari Korpiaho
95 Vihr. Mona Kortelampi
96 Vihr. Lotta Kortteinen
97 Vihr. Akseli Koskela
98 Vihr. Elina Kylmänen
99 Vihr. Ari Lainevuo
100 Vihr. Turkka Louekari
101 Vihr. Heidi Manns-Haatanen
102 Vihr. Noora Siivonen
103 Vihr. Aleksi Meriläinen
104 Vihr. Antti Miettunen-Nordström
105 Vihr. Sari Näre
106 Vihr. Mikko Nygren
107 Vihr. Siru Putkonen
108 Vihr. Matti Pyhtilä
109 Vihr. Auli Rantanen
110 Vihr. Aapo Rantanen
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111 Vihr. Elisa Riihimäki
112 Vihr. Johanna Riitakorpi
113 Vihr. Mona Wahlroos
114 Vihr. Olli Saarela
115 Vihr. Taina Saarinen
116 Vihr. Anna Saipio
117 Vihr. Mervi Sallinen
118 Vihr. Timo Salmelin
119 Vihr. Jenni Savolainen
120 Vihr. Thomas Suni
121 Vihr. Ninni Suni
122 Vihr. Rasmus Tamelander
123 Vihr. Susanna Tarkiainen
124 Vihr. Tommi Vilppula
125 Vihr. Mira Bogdanoff
126 Vihr. Anna Työrinoja
127 Vihr. Anna Ulvinen
128 Vihr. Risto Utriainen
129 Vihr. Teemu Väisänen
130 Vihr. Anniina Vänskä
131 Vihr. Mikko Värtö
132 Vihr. Annika Elo
133 Vihr. Marjo Huusko
134 Vihr. Inka Järvikangas
135 Vihr. Miia-Riikka Komulainen
136 Vihr. Juuso Koponen
137 Vihr. Antti Kuparinen
138 Vihr. Maria Lahtinen-Kaislaniemi
139 Vihr. Väinö Leinonen
140 Vihr. Miia Lusa
141 Vihr. Emilia Nevanranta
142 Vihr. Iida-Maria Oikarinen
143 Vihr. Salla Paavilainen
144 Vihr. Hilla Pekkanen
145 Vihr. Tuuli Pohjola
146 Vihr. Marita Tiri
147 SDP Timo Aallikko
148 SDP Arto Dahlman
149 SDP Pirjo Hirvonen
150 SDP Svetlana Hyvärinen
151 SDP Jari Järn
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152 SDP Petra Jääskeläinen
153 SDP Maria Kallio
154 SDP Anna-Maria Kantola
155 SDP Kari Katajainen
156 SDP Risto Kolanen
157 SDP Kia Konttila
158 SDP Riitta Koskinen
159 SDP Pia Lampola
160 SDP Olavi Lantela
161 SDP Merja Lehtinen
162 SDP Tuija Lindholm
163 SDP Seija Lumme
164 SDP Sami Matikainen
165 SDP Pirjo Mohamed
166 SDP Tuija Mäkinen
167 SDP Doinita Negruti
168 SDP Tarja Niemi
169 SDP Jaakko Ojanne
170 SDP Eija Paananen
171 SDP Jari Pajujoki
172 SDP Jussi Pajula
173 SDP Marjo Peni
174 SDP Hannele Puhakka
175 SDP Anne Pynnönen
176 SDP Jaakko Rustanius
177 SDP Tapani Salonen
178 SDP Riitta Segercrantz
179 SDP Matti Silvonen
180 SDP Nelli Sviili
181 SDP Anja Tikkanen
182 SDP Raphael Tsanga
183 SDP Simo Utriainen
184 SDP Tuomo Varis
185 SDP Päivi Varjoniemi
186 Vas. Mira-Veera Auer
187 Vas. Harry Grönmark
188 Vas. Jarmo Grönmark
189 Vas. Raili Hagner
190 Vas. Anitta Iline
191 Vas. Orvokki Jokinen
192 Vas. Mervi Juurinen
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193 Vas. Timo Kallio
194 Vas. Tenho Kellokangas
195 Vas. Jali Kivistö
196 Vas. Pauli Kola
197 Vas. Reija Korhonen
198 Vas. Aura Kostiainen
199 Vas. Keijo Kämäläinen
200 Vas. Jarkko Lampuoti
201 Vas. Arttu Leinonen
202 Vas. Veli-Pekka Leppänen
203 Vas. Hanna Mithiku
204 Vas. Panu Mustonen
205 Vas. Vili Nissinen
206 Vas. Henrik Nyholm
207 Vas. Janina Paasonen
208 Vas. Kaisa Reunanen
209 Vas. Elena Rezov
210 Vas. Sanna Ruusunen
211 Vas. Pauliina Shilongo
212 Vas. Marianna Siltala
213 Vas. Cyril Sjöström
214 Vas. Ville Turunen
215 Vas. Elina Vainikainen
216 Vas. Viktoria Welling
217 Vas. Annenina Vilkman
218 PS Sami Ahonen
219 PS Krista Bister
220 PS Ilkka  Hirsimäki
221 PS Jarmo Keto
222 PS Matti Kopra
223 PS Pia Kopra
224 PS Maria Landén
225 PS Rita Landén
226 PS Tarja Laxén
227 PS Tony Leppäkoski
228 PS Mauri Mäkinen
229 PS Sakari Männikkö
230 PS Mikko Naakka
231 PS Nurziya Raimkulova-Kanerva
232 PS Petteri Rantanen
233 PS Erkki Saviharju
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234 PS Juhani Strandén
235 PS Marja Turunen
236 PS Kari Vaittinen
237 RKP Göran Berg
238 RKP Ann-Mari Bergström
239 RKP Cecilia Ehrnrooth
240 RKP Raul Hannus
241 RKP Sirje Liemola
242 RKP Jan-Gregory Lilja
243 RKP Ulf Ljung
244 RKP Johanna Ljungberg
245 RKP Ingmar Stuns
246 RKP Heidi Wallius-Virkkula
247 RKP Johanna Karvonen
248 RKP Anna Jungner-Nordgren
249 RKP Simon Granroth
250 RKP Ville Kohvakka
251 RKP Jona Granlund
252 RKP Ann-Kristin Nummelin
253 Kesk. Arto Alajoutsijärvi
254 Kesk. Elina Havu
255 Kesk. Erkki Laukkanen
256 Kesk. Tuomas Meriniemi
257 Kesk. Samuli Nissilä
258 Kesk. Sari-Marja Piiroinen
259 KD Sari Kumin
260 KD Jukka Salmi
261 KD Linda-Riina Paavilainen
262 KD Jani Liukkonen
263 KD Tuomas Auvinen
264 KD Hannu Sileoni
265 FP Pia Brandt 
266 FP Anna Jensen
267 FP Laura Maria Elomaa
268 PIR Pauli Eronen
269 PIR Jonna Lähdemäki
270 PIR Antti Lehto

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lauta-
miehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa 
asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toiminta-
kelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan 
lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka ylei-
sessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka vi-
rassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai 
poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu amma-
tikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavak-
si ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamie-
hen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kun-
nasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti 
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on 
tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään 
yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuu-
luu 91 % ja ruotsinkieliseen 9 %. Lautamiehiksi esitettävistä 21 % on 
25 - 34 vuotiaita, 20 % 35 - 44 vuotiaita, 29 % 45 - 54 vuotiaita ja 30 % 
55 - 64 vuotiaita.

Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä 
tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsitte-
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lyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamus-
henkilöä koskevia säännöksiä.

Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansion-
menetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten kor-
vausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan 
tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.

Oikeusministeriö on 28.4.2017 vahvistanut Helsingistä valittavien kärä-
jäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 270. Käräjäoikeuden lautamie-
heksi valittavien lukumäärä vastaa oikeusministeriölle annetussa lau-
sunnossa esitettyä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 646
V 21.6.2017, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-006751 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kiinteistötoimituksia varten uskotut 
miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti:

1. maanhankintainsinööri Teemu Valtteri Kärkäs
2. diplomi-insinööri Anu Minna-Kaisa Maarttola
3. vanhempi asiantuntija Siiri Elisa Friström
4. tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen
5. diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen
6. kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen
7. projektijohtaja Kuisma Reinikainen
8. maanhankintainsinööri Jonna Haavisto
9. arviointipäällikkö Antti Orama

10. palvelupäällikkö Toni Mäkinen
11. projektikoordinaattori Hanna Kalanne

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Jarno Mansner, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

Liitteet

1 Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to (Helsingin toimipaikka)

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
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Maanmittauslaitos Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan on kaupunginval-
tuuston valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten vähin-
tään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskottu-
jen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja 
tuntevia.

Henkilöiden soveltuvuutta kiinteistöasioihin perehtyneisyyden osalta on 
arvioitu kaupunkiympäristön toimialalla. Henkilöiden taustatietoja on 
esitelty liitteessä 1.

Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä 
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Käräjäoikeuden lautamiehistä 
annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei 
ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on 
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Käräjäoikeuden lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-
vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henki-
lö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitok-
sessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitut-
kintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianaja-
ja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoi-
keudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus. Uskottujen 
miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
Maanmittauslaitokselle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Jarno Mansner, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi
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Liitteet

1 Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to (Helsingin toimipaikka)

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Maanmittauslaitos Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Maanmittauslaitos
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§ 647
V 21.6.2017, Vuosaaren Neitsytsaarentie 2 - 8:n asemakaavan muut-
taminen (nro 12429, tontit 54053/1-3)

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) korttelin 54053 tonttien 1 - 3 sekä katu- ja puistoalueen 
asemakaavan muutoksen 8.11.2016 päivätyn piirustuksen numero 
12429 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta 12429, päivätty 8.11.2016, muutettu 
19.5.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12429 selostus, päivätty 8.11.2016, muu-
tettu 19.5.2017

3 Vuorovaikutusraportti 8.11.2016, täydennetty 19.5.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa. Kaava-alu-
eella sijaitsee viiden kolme- ja neljäkerroksisen asuinkerrostalon yhtiö 
sekä puretun huoltoaseman tontti. Kallvikintien ja suunnittelualueen 
asuinrakennusten välinen alue on osittain kadun varren puistoaluetta, 
osin rehevöitynyttä tonttialuetta. Neitsytsaarentien varsi on pysäköinti-
kenttien hallitsema.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalo-
korttelin täydennysrakentamisen Keski-Vuosaaren pohjoisosassa osoit-
teessa Neitsytsaarentie 2 - 8. Tavoitteena on kaupungin strategian mu-
kaisesti edistää täydennysrakentamista runkolinja 560 varrella ja ostos-
keskuksen välittömässä läheisyydessä. Uudet kuusi- ja seitsemänker-
roksiset lamellimaiset asuinrakennukset liittyvät typologialtaan Kallvi-
kintien varressa olevaan muuhun kadun suuntaiseen rakentamiseen. 
Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tarkoitus raken-
taa seitsemästä viiteen kerrokseen porrastuva rakennus. Uusien asuin-
rakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Vuosaarelle tunnuso-
maista 60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
200 - 220 uutta asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen sekä edesauttaa kaupungin st-
rategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1970) alue on merkitty 
asuntokerrostalojen sekä moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelia-
lueeksi. Muu osa suunnittelualueesta on puisto- ja katualuetta.
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Tässä kaavassa ei ole suunniteltu pikaraitiotietä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat 
puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkai-
su on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2016 - 
9.1.2017. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), museoviraston, kau-
punginmuseon, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, rakennusval-
vontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten töiden lautakunnan 
ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto kohdistui suo-
jateiden määrään suunnittelualueen osalta Kallvikintiellä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n lausunto koh-
distui vesihuollon huomioimiseen suunnittelussa.

Museoviraston lausunto kohdistui muinaisjäännökseen.

Kiinteistöviraston lausunto koski maapoliittisia neuvotteluja.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusteihin ja nostopaikkoi-
hin.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui katutilan riittävyyden 
huomioimiseen ja jatkosuunnitteluun Kallvikintien yleissuunnitelmasta.

Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui meluselvitykseen ja äänita-
soerovaatimuksiin.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Gasum Oy, Helen Oy, 
Helsingin Sähköverkko Oy, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja ter-
veysvirasto. Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
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Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty kaavaselos-
tuksen toiseksi viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty 
suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä yhdyskuntateknisen huollon, ym-
päristöhäiriöiden ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten osalta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten asemakaavan muutoseh-
dotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistöviraston lausunnon mukaiset maapoliittiset neuvottelut on käy-
ty ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu 6.4.2017.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta 12429, päivätty 8.11.2016, muutettu 
19.5.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12429 selostus, päivätty 8.11.2016, muu-
tettu 19.5.2017

3 Vuorovaikutusraportti 8.11.2016, täydennetty 19.5.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainne- ja perspektiivikuvat, 8.11.2016
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.5.2017

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Ksv 0592_8, karttaruutu 678507-679507

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 8.11.2016 päivättyä 54. kau-
punginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54053 tonttien 1-3 se-
kä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12429.  
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liit-
teestä ja kaavaselostuksesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallinto-
kuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erik-
seen.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalo-
korttelin täydennysrakentamisen Keski-Vuosaaren pohjoisosassa osoit-
teessa Neitsytsaarentie 2–8. Tavoitteena on kaupungin strategian mu-
kaisesti edistää täydennysrakentamista runkolinja 560 varrella ja ostos-
keskuksen välittömässä läheisyydessä. Uudet kuusi- ja seitsemänker-
roksiset lamellimaiset asuinrakennukset liittyvät typologialtaan Kallvi-
kintien varressa olevaan muuhun kadun suuntaiseen rakentamiseen. 
Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tarkoitus raken-
taa seitsemästä viiteen kerrokseen porrastuva rakennus. Uusien asuin-
rakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Vuosaarelle tunnuso-
maista 60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
200–220 uutta asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kallvikin-
tien varsi tiivistyy ja rakentuu kaupunkimaisena ympäristönä. AK-kortte-
lin ja Kallvikintien välinen kapea puistoalue on liitetty osaksi katualuetta 
ja pieneltä osin osaksi AK-korttelia. Mustalahdentien ja Kallvikintien ris-
teyksessä oleva entinen huoltoaseman tontti on muutettu AK-korttelia-
lueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat 
puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkai-
su on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt 
huomautukset kohdistuivat suojateihin, katutilan riittävyyden huomioi-
miseen, jatkosuunnitteluun Kallvikintien yleissuunnitelmasta, meluselvi-
tykseen ja äänitasoerovaatimuksiin, pelastusteihin ja nostopaikkoihin 
sekä vesihuollon huomioimiseen suunnittelussa. Kaavaehdotukseen 
tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen 
viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa. Kaava-alu-
eella sijaitsee viiden kolme- ja neljäkerroksisen asuinkerrostalon yhtiö 
sekä puretun huoltoaseman tontti. Kallvikintien ja suunnittelualueen 
asuinrakennusten välinen alue on osittain kadun varren puistoaluetta, 
osin rehevöitynyttä tonttialuetta. Neitsytsaarentien varsi on pysäköinti-
kenttien hallitsema.

Ympäristölle ovat ominaisia väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja 
niiden välissä sijaitsevat laajat viheralueet. Kallvikintie on luokiteltu ar-
voympäristökohteeksi. 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävän kokooja-
kadun reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat olennainen osa arvo-
kasta rakennettua ympäristöä.

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevat vuonna 1998 kunnostettu Ilves-
korvenpuisto sekä alkuvuonna 2016 laajennettu Vuosaaren pohjoinen 
ostoskeskus. Kaava-alueen länsipuolelle on rakentunut Kurkimoision 
asuinalue.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty asuntoker-
rostalojen sekä moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi. 
Muu osa suunnittelualueesta on puisto- ja katualuetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista mielipiteistä ja lausunnoista sekä vasti-
neet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
8.11.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 
2.12.2016–9.1.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Gasum Oy
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
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 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Museovirasto
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto kohdistui suo-
jateiden määrään suunnittelualueen osalta Kallvikintiellä. Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n lausunto kohdistui vesi-
huollon huomioimiseen suunnittelussa. Museoviraston lausunto kohdis-
tui muinaisjäännökseen. Kiinteistöviraston lausunto koski maapoliittisia 
neuvotteluja. Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusteihin ja 
nostopaikkoihin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui katuti-
lan riittävyyden huomioimiseen ja jatkosuunnitteluun Kallvikintien yleis-
suunnitelmasta. Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui meluselvityk-
seen ja äänitasoerovaatimuksiin.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Gasum Oy, Helen Oy, 
Helsingin Sähköverkko Oy, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja ter-
veysvirasto.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä yhdyskun-
tateknisen huollon, ympäristöhäiriöiden ja yhdyskuntataloudellisien vai-
kutusten osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 69 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/7
12.06.2017

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

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Tässä kaavassa ei ole suunniteltu pikaraitiotietä. Helen sähköverkko 
Oy:lle aiheutuu asemakaavan toteuttamisen edellyttämän jakeluverkon 
liittämisestä arviolta 120 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja HSY:lle ve-
sijohdon rakentamisesta 120 000 euroa (alv 0%).

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Pia Sjöroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Jenni Aalto, suunnittelija, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.01.2017 § 22

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa osoitteessa 
Neitsytsaarentie 2-8. Kaava-alueella on viiden kolme- ja neljäkerroksi-
sen asuinkerrostalon yhtiö sekä puretun huoltoaseman tontti. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalo-
korttelin täydennysrakentamisen. Asukasmäärän lisäys on noin 200–
220 uutta asukasta. Uusi rakentaminen siistii alueen yleisilmettä ja pa-
rantaa samalla olemassa olevan asuinkorttelin pihojen melusuojausta.

Kallvikintie on luokiteltu arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-luvun lä-
hiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristöineen on osa 
Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Kadun reunoilla kasvavat kookkaat 
männyt ovat olennainen osa ympäristöä.

Kaavaehdotuksessa on otettu hyvin huomioon kaava-alueen maisemal-
liset ja kaupunkikuvalliset arvot samalla etsien 1960-luvun metsälähiön 
rauhallista ilmettä Neitsytsaarentien kohdalta.

Kallvikintielle on suunnitteilla maankäytön muutoksia. Koska täyden-
nysrakentaminen saattaa edellyttää tulevaisuudessa esimerkiksi katu-
linjauksen siirtoja, on tärkeää, että jatkosuunnittelun osana laaditaan 
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yleissuunnitelma Kallvikintien katualueesta ja sen ympäristöstä. Suun-
nitelmassa tulee määritellä tarkemmin arvoympäristökohteen maise-
malliset arvot ja alueelle ominaiset piirteet.

Rakennusvirasto aloitti Kallvikintien maisemanhoitotyöt syksyllä 2016.

Kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että katutilaan jää riittävästi ti-
laa kunnallisteknisiä järjestelmiä, pelastuspaikkoja, eri liikennemuotoja, 
istutuksia, puita ja lunta varten.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 13

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavassa on annettu kaavamääräys, jonka mukaan rakennus-
ten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys liikennemelua vastaan tu-
lee osoittaa rakennusluvassa. Äänitasoerovaatimus tulisi määrätä kaa-
vavaiheessa. Suunnitelmissa oleva poikittaisliikenteen pikaraitiotieyh-
teys (Jokeri II) kulkisi myös Kallvikintiellä. Raidemelua arvioitaessa olisi 
suositeltavaa tarkastella myös enimmäisäänitasoja. Kaavaselostuksen 
perusteella meluvaikutuksia on arvioitu vain keskiäänitason perusteella. 
Kaavaselostuksen liitteistä puuttuu meluselvitys, joka tulisi liittää kaava-
aineistoon. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 147

HEL 2015-007771 T 10 03 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vuosaaren (54.ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12429:

Asemakaavan muutoksen nro 12429 liitteenä olevassa pelastuskaa-
viossa on esitetty uudisrakennuksille suunnitellut pelastustiet ja nosto-
paikat, jotka sijoittuvat kadun puolelle rakennuksia. Kyseisen ratkaisun 
toimivuus edellyttää, että kaikista asunnoista on oltava varatieikkuna tai 
-parveke kadun puolelle. Mikäli osa asunnoista aukeaa vain pihan puo-
lelle, on myös sinne järjestettävä tarvittavat pelastustiet ja nostopaikat.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.11.2016

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.11.2016

Kaupunginmuseo arvio asemakaavan muutosta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa. Kaava-alu-
eella sijaitsee viiden kolme- ja neljäkerroksisen asuinkerrostalon yhtiö 
sekä puretun huoltoaseman tontti. Ympäristölle ovat ominaisia väljästi 
rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat laajat vihe-
ralueet. Kallvikintie on luokiteltu arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-
luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa 
Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat män-
nyt ovat olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Kallvikintien varteen suunnitellaan tasakattoisia, vaaleiksi rapattuja, 
kuusi- ja seitsemän kerroksisia lamellitaloja. Kallvikintien ja Mustalah-
dentien risteyksessä suunnitelmassa on seitsemästä viiteen kerrok-
seen porrastuva rakennus. Asuinkerrostalojen korttelialueen AK-mää-
räyksessä todetaan, että alue on osa Keski-Vuosaaren asemakaava-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävää 
aluekokonaisuutta.
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Asemakaavaan on merkitty tonttien 5,6 ja 7 kulmaan alueen osa, jolla 
kaupunkikuvallisesti arvokkaat männyt tulee säilyttää. Lisäksi kaavassa 
on määrätty yksittäisten mäntyjen suojelusta. 

Kaava-alueella on sijainnut ensimmäisen maailmansodan aikaisen Hel-
singin maalinnoituksen Itäisen puolustuslohkon, tukikohta I, tykkipatteri 
62. Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden ja Fennopro Con-
sulting Oy:n tutkimuksissa kesäkuussa 2016 kaava-alueen luoteisosas-
ta löytyi maanalainen betoninen suojahuone, joka on liittynyt tykkipatte-
riin. Suojahuoneen eteläosa ja katto ovat lähes kokonaan hajonneet ja 
romahtaneet. Pohjoisseinä on säilynyt suhteellisen ehjänä. Tontilta ei 
löytynyt muita betonirakenteita. 

Museovirastolle toimitettavan tutkimusraportin perusteella Museoviras-
to päättää kohteen suojelun purkamisesta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.2.2016

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 364

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0592_8, karttaruutu 678507-679507

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 8.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12429 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54053 tontteja 1-3 
sekä katu- ja puistoalueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.2.2016

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1229-00/16 12.2.2016 mennessä.

Asemakaavan muutokseen kuuluvat tontit sijaitsevat Vuosaaressa 
osoitteessa Neitsytsaarentie 2–8. Tonteille suunnitellaan Kallvikintien 
puoleiselle osuudelle uusia asuinkerrostaloja. Asemakaavan muutos 
koskee asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontteja 54053/1 ja 
54053/2, moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueen (AM) tonttia 
54053/3 sekä ympäristön katu- ja puistoalueita (P). Samassa yhteydes-
sä tutkitaan Kallvikintien katutilan jäsentämistä runkolinja 560 -joukkolii-
kenneyhteyden tulevat raidevaraukset huomioiden. Kaava-alue rajau-
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tuu lännessä Kallvikintiehen, etelässä Mustalahdentiehen, idässä Neit-
sytsaarentiehen sekä sen jatkeena olevaan puistokäytävään ja pohjoi-
sessa Niinisaarentien varressa sijaitsevaan puistoalueeseen. Korttelia-
lueilla sijaitsee nykyään viiden asuinlamellin kerrostaloyhtiö sekä pure-
tun huoltoasemarakennuksen tyhjä tontti. 

Kaavayhteistyötä on tehty rakennusviraston kanssa. Uusien rakennus-
ten sijaintia ja tontin rajaa on muutettu niin, että pelastuspaikat mahtu-
vat tontin puolelle. 

Kallvikintie on luokiteltu III-luokan arvoympäristökohteeksi. Katuympä-
ristö on hyvin säilynyt esimerkki tyypillisestä, 1960-luvun väljästä katu-
ympäristöstä. Rakennusvirasto esittää, että Kallvikintien pohjoisesta 
katuosuudesta tehdään yleissuunnitelma, jolle voidaan taata riittävät ti-
lavaraukset runkolinja 560-raideyhteydelle ja turvata arvoympäristökoh-
teen maisemalliset arvot täydennysrakentamisen muutoksissa.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 648
Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen työntekijöiden siirros-
ta kaupunginkansliasta taloushallintopalveluliikelaitokseen

HEL 2017-004644 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien 
kansliapäällikön päätöstä työntekijöiden siirrosta kaupunginkansliasta 
taloushallintopalveluliikelaitokseen 21.4.2017 (§ 5). Oikaisuvaatimuk-
sessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperus-
teita, joiden johdosta kansliapäällikön päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

asta.enroos(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 76 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/8
12.06.2017

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

tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. ********** on asiassa 
asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaati-
mus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen kansliapäällikön päätökseen 
21.4.2017 (§ 5), jossa on siirretty työntekijöitä kaupunginkansliasta ta-
loushallintopalveluliikelaitokseen.

********** perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

 HR-neuvonnan toimintaa ei voi rinnastaa tukipalvelutoimintaan. Toi-
minta on osa substanssia ja asiantuntijatyönä vaatii kiinteää yhteyt-
tä kanslian henkilöstöosastoon.

 Päätöstä varten ei ole riittävästi selvitetty HR-neuvonnan toiminnan 
roolia ja merkitystä kaupunkiyhteisen henkilöstöpolitiikan muotoutu-
miseen.

 Siirron ajankohta on väärä. Organisaation muutoksen jälkeen kesäl-
lä 2019 tarvitaan todennäköisesti paljon tukea esimiehille. Tässä ti-
lanteessa olisi tärkeää, että esimiehillä olisi käytettävissä vakiintu-
nut ja tuttu HR-neuvonta. Muussa tapauksessa toimialat voivat al-
kaa kehittää omia kaupungin yhteisestä linjasta poikkeavia henki-
löstökäytäntöjä.

 YT-tilaisuudet ovat olleet puutteellisia. Tilaisuuksissa ei ole saatu 
vastauksia tulevan työtehtävän sisältöä ja vaativuutta koskeviin ky-
symyksiin.

Toiminnan siirron taustat

Kaupunginvaltuuston johtamisuudistusta koskevan päätöksen 
(22.6.2016 § 196) jälkeen käynnistyi useita selvitystöitä hallintotehtä-
vien järjestämiseksi uudessa organisaatiossa. Yksi selvitystehtävä kos-
ki kaupunginkanslian, tulevien toimialojen ja liikelaitosten sekä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) välistä työnjakoa. HR-neuvonnan ja 
Talpan väliseen työnjakoon liittyvässä selvityksessä kysyttiin, kuinka 
paljon Talpan palkkahallinnon neuvonnalla ja kanslian esimiesten neu-
vonnalla hr-asioissa on päällekkäisyyksiä ja olisiko syytä keskittää kaik-
ki neuvontapalvelut Talpaan. Talpa oli aiemmin tahollaan tehnyt ratkai-
sun asiakaspalveluyksikön perustamisesta ja tiettyjen taloushallinnon ja 
palkkahallinnon neuvontatehtävien tuottamisesta.

Selvitystyö käynnistyi syksyllä 2016 kaupunginkanslian henkilöstöosas-
ton ja Talpan yhteistyönä. HR-neuvonnan ja Talpan selvitystä työnjaos-
ta, mahdollisesta keskittämisestä saatavia hyötyjä ja haittoja käsiteltiin 
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HR-neuvonnan tiimin ja työnantajapolitiikkayksikön sekä Talpan ja hen-
kilöstöosaston palavereissa. Talpan ja HR-neuvonnan yhteiset työpajat 
selvitykseen liittyen toteutuivat 26.9.2016 ja 11.11.2016. Näistä jälkim-
mäiseen työpajaan osallistui koko HR-neuvonnan tiimi ja myös 
**********

Selvitystyön johtopäätöksenä muodostui käsitys, että keskittämällä 
kaikki henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvät palvelut Talpaan, voidaan 
neuvontapalvelut tuottaa nykyistä tehokkaammin ja tarkoituksenmukai-
semmin. Tavoitteena on, että neuvonnan asiakkaat saavat palvelun yh-
destä palvelupisteestä. Toimialoilla ei myöskään jatkossa ole hr-neu-
vontaa vaan neuvonta on keskitetty Talpaan. Keskitetyt palvelut mah-
dollistavat myös henkilöstölle kehittymisen mahdollisuuksia, kun asia-
kaspalvelupisteen tehtävät neuvonnassa ovat laaja-alaisia. 

HR-neuvonnan toiminnat on perusteltua siirtää Talpaan, sillä esimies-
ten neuvontapalvelut on tarkoituksenmukaista keskittää yhteen pistee-
seen.

HR-neuvonnan toiminta

Nykytilanteessa keskitetyn HR-neuvonnan tehtävänä on esimiesten 
neuvonta hr-asioissa kunnallisten virka- ja työehtosopimusten ja kau-
pungin yhteisten ohjeiden mukaisesti. Pääosa asioista liittyy virka- ja 
työehtosopimusten soveltamiseen kaupungin ohjeiden pohjalta. Ohjeet 
ja niihin liittyvät henkilöstöpoliittiset linjaukset valmistellaan pääasiassa 
kaupunginkanslian henkilöstöosastolla. Neuvontatoiminta keskitettiin vi-
rastoista ja liikelaitoksista henkilöstökeskukseen vuonna 2013.

Neuvontatyön tavoitteena on kaupunkiyhtenäisten linjausten varmista-
minen ja esimiestyön tukeminen päivittäisissä hr-asioissa. Neuvonta 
tuottaa myös tietoa kaupungin ohjevalmisteluun. Lisäksi vuoden 2016 
alusta HR-neuvonta on antanut eRekryn (rekrytointijärjestelmä) neu-
vontaa virastojen pääkäyttäjille ja työnhakijoille. Neuvonnasta on osal-
listuttu esimiesten kouluttamiseen hr-asioissa.

Keskitetyn neuvonnan malli on osoittautunut toimivaksi. Päivittäisen 
neuvonnan toimintamallia ei ole tarkoitus muuttaa Talpaan siirtymisen 
yhteydessä. Tavoitteena on neuvonnan vahvistaminen, kun Talpan 
asiakaspalveluyksikköön keskitetään myös muita talous- ja henkilöstö-
hallintoon liittyviä neuvontapalveluja. Koska neuvontatyö tapahtuu kau-
pungin ohjeiden pohjalta, se edellyttää kiinteä yhteistyötä kaupungin 
henkilöstöosaston kanssa jatkossakin. 

Uuden organisaation aloittaessa toiminnan on tärkeää, että esimiehillä 
on käytettävissä vakiintunut ja tuttu neuvontapalvelu, minkä puoleen on 
helppo kääntyä. Lähtökohtana on, että esimiesten päivittäisneuvonta 
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hr-asioissa jatkuu entisellään. Kaupunginkansliassa nykyisin päivittäis-
tä neuvontaa hoitavat viisi työntekijää siirtyvät Talpan keskitettyyn neu-
vontaan vastaaviin tehtäviin. Asiakkaille organisaatiossa tapahtuvan 
muutoksen 1.6.2017 ei ole tarkoitus näkyä. Neuvonnan yhteystiedot 
säilyvät ennallaan samoin kuin neuvonnan sivut Helmessä osana hen-
kilöstöasioita. Henkilöstöosaston roolina on jatkossa toimia neuvonta-
palvelun tilaajana ja Talpa toimii puolestaan palvelun tuottajana. Yh-
teistyöstä eri toimijoiden välillä on sovittu.

Siten ********** väite siitä, että esimiehillä ei olisi uudistuksen yhteydes-
sä käytettävissä vakiintunutta ja tuttua HR-neuvontaa ei pidä paikkan-
sa. HR-neuvonnan rooli on selvitetty riittävällä tavalla.

Henkilöstön osallistuminen ja yhteistoiminta

Ennen päätöksentekoa on HR-neuvonnan henkilöstöllä ollut mahdolli-
suus osallistua muutoksen valmisteluun osasto-, yksikkö- ja tiimitasolla 
sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa. Tällöin on keskusteltu uudis-
tuksen perusteluista, aikatauluista, vaihto-ehdoista ja vaikutuksista.

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston yhteistoimintatilaisuudet toteutui-
vat 3.6.2016 ja 29.11.2016. HR-neuvonnan tiimin yhteistoimintatilai-
suus oli 7.12.2016 ja henkilökohtaiset yhteistoimintakeskustelut HR-
neuvonnan työntekijöiden kanssa 27. - 28.2.2017.

Yhteistoimintatilaisuudessa 29.11.2016 esillä oli esitys kaupunginkans-
lian toimintasäännön organisaatiota koskeviksi osiksi 1.6.2017 alkaen. 
Tämä esitys ei enää sisältänyt HR-neuvontaa kaupunginkanslian toi-
mintana, kun HR-neuvonnan siirrosta Talpaan oli muodostunut yhtei-
nen näkemys. Tilaisuudessa kerrottiin, että Talpan neuvonnan uuden 
palvelukonseptin suunnittelu ja siirtojen valmistelu käynnistyy kanslia-
päällikön päätettyä toimintasäännöstä. Tilaisuudessa käsiteltiin myös 
muita henkilöstöosastoa koskevia muutoksia ja pääosa henkilöstöstä 
oli tällöin läsnä, myös **********

HR-neuvonnan oma yhteistoimintatilaisuus järjestettiin 7.12.2016. Tä-
hän tilaisuuteen oli kutsuttu HR-neuvonnan tiimi, pääluottamusmiehet 
ja työsuojelu. Tilaisuudessa keskusteltiin henkilöstöosaston 29.11.2016 
yhteistoimintatilaisuudessa käsitellystä esityksestä ja sen vaikutuksista 
HR-neuvontaan, josta arvioitiin noin viiden henkilön työpanoksen siirty-
vän Talpaan. Tilaisuudessa kaksi työntekijää, joista toinen oli oikaisu-
vaatimuksentekijä ********** ilmaisi eriävänä näkemyksenään, että hän 
ei ole yhtä mieltä muutosehdotuksesta.

Kansliapäällikön päätettyä toimintasäännöstä käynnistyi HR-neuvon-
nan siirron valmistelu ja toimeenpano. Talpan ja henkilöstöosaston yh-
teiseen työpajaan 8.2.2017 osallistui koko HR-neuvonnan tiimi ja muita 
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siirtyviä henkilöitä. Yhteisessä tilaisuudessa jäsennettiin, mikä on päi-
vittäistä neuvontaa, Talpaan siirtyviä tehtäviä ja mitä tehtäviä jää kau-
punginkansliaan sekä muita selvitettäviä kysymyksiä. Tärkeänä pidet-
tiin myös, että hyvä yhteistyö nykyiseen henkilöstöosastoon säilyy jat-
kossa.

HR-neuvonnassa henkilökohtaiset yhteistoimintatilaisuudet jokaisen tii-
min työntekijän kanssa pidettiin 27. - 28.2.2017 välisenä aikana. Yh-
teistoimintakeskusteluissa nousi esiin useita kysymyksiä ja selvitettäviä 
asioita, joihin on palattu keskustellen sitä mukaa, kun asiat ovat selvin-
neet.

Ehdotuksena HR-neuvonnan henkilökohtaisissa yhteistoimintakeskus-
teluissa oli, että HR-neuvonnasta Talpaan siirtyvät pääasiassa päivit-
täistä neuvontaa nykyisin hoitavat viisi hr-asiantuntijaa ja että henkilöt 
siirtyvät 1.6.2017 nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla vastaaviin tehtä-
viin Talpaan ja siellä keskitetyt palvelut osastolle. Lisäksi henkilökohtai-
sissa yhteistoimintakeskusteluissa oli esillä mahdollinen kiinnostus 
avoimeen eläkeneuvojan tehtävään. HR-neuvonnassa henkilökohtai-
sissa yhteistoimintakeskusteluissa kaksi Talpaan siirtyvää henkilöä il-
maisi eriäviä näkemyksiä. Näistä toinen oli **********

HR-neuvonnassa uudistusta ja sen vaikutuksia neuvonnan toimintaan 
on käsitelty työpaikkatasolla säännöllisesti toistuvissa tiimipalavereissa 
ja yksikkökokouksissa sekä yhteistyökokouksissa Talpan kanssa vuo-
den 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana.

Yhteistoiminnan toteutumista ja aikataulua on käsitelty johtamisuudis-
tuksen keskushallintoryhmässä sekä kaupunginkanslian laajennetussa 
johtoryhmässä, joka on kaupunginkanslian edustuksellinen yhteistoi-
mintaelin.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa anne-
tun lain (2007/449) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä 
yhteistoiminnassa käsitellään asiat, jotka koskevat henkilöstön ase-
maan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa. Ennen 
kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvotel-
tava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi val-
misteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdois-
ta ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.

HR-neuvonnan koko henkilöstön kanssa on neuvoteltu yhteistoimin-
nassa valmisteilla olleen toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja 
vaihtoehdoista. Neuvotteluja on käyty niin koko kaupungin, osaston, tii-
min kuin yksittäisten työntekijöidenkin tasolla.
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Yhteistoimintaneuvottelut on toteutettu Helsingin kaupungin yhteistoi-
mintasopimuksen mukaisesti ja noudattaa siten myös lain edellyttämiä 
vaatimuksia.

Lopuksi

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoi-
tuksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kansliapäällikön päätöstä 
olisi muutettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

asta.enroos(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 21.04.2017 § 5

HEL 2017-004644 T 01 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä mainitut vakinaiset työntekijät 
nykyisine palkkaetuineen ja vakansseineen kaupunginkansliasta ta-
loushallintopalveluliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
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Päätöksen perustelut

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö 
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimia-
lan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kanslia-
päällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin orga-
nisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpi-
teenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston pää-
töksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen 
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole 
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen pe-
rusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelus-
sa siirtää hallintokuntien välillä.

Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia 
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) pe-
rusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhden-
mukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushal-
linnon liikelaitoksiin.

Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuu-
distusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa se-
kä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten 
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut koko-
naisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitok-
siin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on 
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmis-
telutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).

Tehdyn selvittelyn perusteella pidettiin tarkoituksenmukaisena, että esi-
miesten ja työntekijöiden erilaiset neuvontapalvelut keskitetään talous-
hallintopalveluliikelaitokseen. Henkilöstöosastolta siirrettäisiin näin ollen 
esimiesten päivittäinen HR-neuvonta, eläkeneuvonta ja työnhakijoiden 
eRekry –neuvonta.

Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimia-
loittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty 
toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään teh-
tävän taloushallintopalveluliikelaitokseen.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.4.2017 esittää kaupungin-
valtuustolle hallintosäännön teknisiä tarkistuksia. Osana näitä tarkistuk-
sia on kaupunginkanslian henkilöstöosaston tehtävistä poistettu henki-
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löstö- ja eläkeasioiden neuvonta. Järjestelmäteknisistä syistä henkilös-
tön siirtoja koskevat päätökset tulee tehdä toukokuun alkuun mennessä 
eikä kaupunginvaltuuston päätöstä hallintosäännön teknisistä tarkistuk-
sista voida odottaa. Mikäli kaupunginvaltuusto ei päätä ehdotuksen mu-
kaisesti, niin tätä päätöstä tarkistetaan.

Yhteistoimintamenettely on toteutettu kaupungin yhteistoimintaa koske-
vien ohjeiden mukaisesti. Johtamisjärjestelmäuudistusta on käsitelty 
3.6.2016 kaupunginkanslian henkilöstöosaston yhteistoimintatilaisuu-
dessa sekä 29.11.2016 kaupunginkanslian yhteistoimintatilaisuudessa. 

HR-neuvonnan oma yhteistoimintatilaisuus järjestettiin 7.12.2016 ja 
henkilökohtaiset yhteistoimintatilaisuudet on pidetty 27.-28.2.2017 väli-
senä aikana HR-neuvonnan viidelle henkilölle sekä yhdelle eläkeneu-
vojalle. Kolme henkilöä on esittänyt siirrosta eriäviä näkökulmia. Yhteis-
toiminnan toteutumista ja aikataulua on käsitelty kaupunginkanslian 
laajennetussa johtoryhmässä 23.1.2017, 6.2.2017, 27.2.2017 ja 
20.3.2017.

Lisätiedot
Anna Kari, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25757

anna.kari(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 649
Eräiden työsuhteisten tehtävien perustaminen kaupunginkansliaan

HEL 2017-006584 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkansliaan seuraavat työ-
suhteiset tehtävät 1.7.2017 lukien.

 Pormestarin erityisavustajan työsuhde, tehtäväkohtainen palkka on 
6365,67 euroa kuukaudessa

 Pormestarin erityisavustajan työsuhde, tehtäväkohtainen palkka on 
5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuu-
kaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kaupunkiympäristön 
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kaupunkiympäristön 
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukau-
dessa 

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, sosiaali- ja terveys-
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

Samalla kaupunginhallitus totesi, että työsuhteiset tehtävät voidaan 
täyttää, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy tätä varten määrärahasiir-
ron kaupunginhallituksen käyttövaroista päättäessään toimialaorgani-
saatioon siirtymisen aiheuttamista muutoksista vuoden 2017 talousar-
vioon.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen:

Mainittuja poliittisin perustein valittujen eritysavustajien työsuhteisia 
tehtäviä ei perusteta.

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Hallintolain 51 §:n perusteella 
korjattu kirjoitusvirhe toimialas-
sa, LSM, 13.6.2017
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

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

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen osana uudistettiin 
kaupungin poliittinen johtamismalli. Kaupunkia johtaa 1.6.2017 alkaen 
kaupunginjohtajan (viranhaltija) sijasta pormestari, joka on päätoiminen 
luottamushenkilö. Lisäksi kullakin kaupungin neljästä toimialasta on 
apulaispormestari, joka niin ikään on päätoiminen luottamushenkilö. 

Jotta pormestarikunnalle mahdollistettaisiin täysipainoinen osallistumi-
nen kaupungin hallinnon seurantaan, heille on tarpeen järjestää riittävät 
avustajapalvelut. Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneu-
votteluissa on käynyt ilmeiseksi, että osa avustajapalveluista on tarkoi-
tuksenmukaista järjestää poliittisin perustein valittavien erityisavustajien 
kautta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupungin-
hallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja päättää asioista, joita 
ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhalti-
jalle tai luottamushenkilölle. Kaupunginhallituksella on siten toimivalta 
päättää myös pormestarin ja apulaispormestarien erityisavustajien työ-
suhteisista tehtävistä.  

Pormestarin erityisavustaja suorittaa pormestarin hänelle määräämät 
tehtävät ja apulaispormestarin erityisavustaja ko. apulaispormestarin 
määräämät tehtävät. Erityisavustajan työnjohdollinen esimies on por-
mestari tai ko. apulaispormestari. Erityisavustajan palvelussuhdetta 
koskeva hallinnollinen päätöksentekijä on kuitenkin kaupunginkanslian 
hallintojohtaja.   

Erityisavustajien palkat määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen mukaisesti. Viiden erityisavustajan tehtäväkohtainen 
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palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa. Tavoitteena on tasapaino joh-
tajiston viranhaltija-avustajatehtäviä hoitavien kaupunginsihteerin va-
kiintuneen tehtäväkohtaisen palkan kanssa. Pormestarilla on kaksi eri-
tyisavustajaa, joista toisen tehtäväkohtainen palkka on työn luonteesta 
johtuen 6365,67 euroa kuukaudessa. 

Koska kyseessä ovat poliittisin perustein valitut erityisavustajat, työsuh-
teet ovat määräaikaisia. Työsopimusten määräaikaisuuden kesto sido-
taan pormestarin ja apulaispormestarin toimikauden kestoon.  Mikäli 
pormestarin tai apulaispormestarin päätoiminen luottamustehtävä päät-
tyy ennen toimikauden päättymistä, päättyy samalla myös kyseisen eri-
tyisavustajan työsuhde.

Palkkaukseen tarvittava määräraha vuoden 2017 osalta on otettu huo-
mioon esityksessä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaista 
muutoksista vuoden 2017 talousarvioon määrärahasiirtona kaupungin-
hallituksen käyttövaroista

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

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

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pormestari
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§ 650
Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden 
muuttaminen

HEL 2017-006518 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa valtuustoryhmien toiminnan tukemis-
ta koskevat periaatteet seuraavasti:

 Tukea myönnetään sekä valtuustoryhmien sisäisen toiminnan jär-
jestämiseen ja kehittämiseen että toimintaan, joka suuntautuu kau-
pungin asukkaisiin.

 Tukea haetaan kirjallisesti kaupunginkanslian antamia menettelyta-
paohjeita noudattaen. Hakemuksessa on ilmoitettava tuen käyttötar-
koitus ja siihen on liitettävä asianmukaiset tositteet tai selvitys erik-
seen yksilöidyistä kustannuksista.

 Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä 
viranhaltija kuntalain 19 §:n ja valtuuston hyväksymän talousarvion 
puitteissa.

 Tukea myönnettäessä noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta. Tu-
kea myönnetään yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille.

 Kustannukset valtuustoryhmää kohden eivät saa ylittää sitä sum-
maa, joka käytettävissä olevista määrärahoista vastaa valtuustoryh-
män kokoa. (Määräraha jaettuna kaikkien valtuutettujen lukumääräl-
lä ja kerrottuna valtuustoryhmän valtuutettujen määrällä).

 Valtuustoryhmien, joista ei ole valittu pormestaria tai apulaispor-
mestaria, valtuutettukohtainen tuen määrä on kaksinkertainen ver-
rattuna niiden ryhmien valtuutettukohtaisen tuen määrään, joista on 
valittu pormestari tai apulaispormestari. Tämän toteutuminen edel-
lyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tätä varten määrärahasiir-
ron kaupunginhallituksen käyttövaroista  päättäessään toimialaorga-
nisaatioon siirtymisen aiheuttamista muutoksista vuoden 2017 ta-
lousarvioon.

 Valtuustoryhmien sihteereille hankitaan sähköisen asianhallintajär-
jestelmän edellyttämät kannettavat tietokoneet, joihin on asennettu 
tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat.

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota aiemmat valtuustoryhmien toi-
minnan tukemisen periaatteista tekemänsä päätökset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtuustoryhmät Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 19 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedelly-
tyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien 
sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät 
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vas-
taava sääntely oli voimassa 2007 lukien myös vuoden 1995 kuntalais-
sa.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2007 (§ 945) valtuustoryhmien toiminnan 
tukemista koskevista periaatteista ja periaatteita on päivitetty 21.6.2010 
(§ 792) hyväksytyllä kaupunginhallituksen päätöksellä. Keskushallinnon 
yhdistyttyä kaupunginkansliaksi vuoden 2014 alussa, ohjeisiin on tehty 
teknisiä korjauksia.

Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui 1.6.2017. Uudistuksen myötä 
kaupunkia johtaa pormestari, joka toimii kaupunginhallituksen ja elin-
keinojaoston puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä. Pormes-
tari on päätoiminen luottamushenkilö. Kaupungissa on lisäksi neljä 
apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina 
sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Myös apulaispormestarit ovat pää-
toimisia luottamushenkilöitä. 

Johtamisjärjestelmän muuttuessa on perusteltua päivittää tuen myöntä-
misen periaatteet. Päivitykset ovat yhtä sisällöllistä muutosta, joka se-
lostetaan jäljempänä, lukuun ottamatta stilistisiä. Tuen käyttötarkoituk-
set ja hakemisessa noudatettava menettely säilyvät ennallaan.

Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa on käy-
nyt ilmeiseksi, että osa pormestarikunnan avustajapalveluista on tarkoi-
tuksenmukaista järjestää poliittisin perustein valittavien erityisavustajien 
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kautta. Poliittisten ryhmien jäseninä pormestarikunta voi käyttää erityi-
savustajia myös ryhmän asioiden edistämiseen. Ryhmillä, joilla ei ole 
pormestaria tai apulaispormestaria, vastaavaa mahdollisuutta ei ole. 

Ryhmien välisen yhdenvertaisuuden johdosta on perusteltua, että tätä 
eroa tasoitetaan  valtuustoryhmille maksettavan tuen porrastuksella si-
ten, että niiden valtuustoryhmien, joihin ei kuulu pormestarikunnan 
edustajaa, valtuutettukohtainen ryhmätuki on kaksi kertaa niin suuri 
kuin niiden ryhmien tuki, joihin kuuluu pormestarikunnan edustaja. 
Vaikka valtuutettukohtainen ryhmätuki ei ole enää sama kaikille ryhmil-
le, järjestely ei edellä mainituin perustein riko laissa tarkoitettua yhden-
vertaisuusperiaatetta.

Valtuustoryhmien tukea hakemusten perusteella myönnettäessä nou-
datetaan vuoden 1995 kuntalain muuttamiseksi annetussa hallituksen 
esityksessä 8/2006 esitettyjä kriteerejä ja kaupungilla vuoden 2007 jäl-
keen muodostunutta tulkintakäytäntöä.

Kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
edistävillä toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelutilaisuuksia 
sekä tiedottamistoimintaa. Tukea ei voida myöntää yksittäisen luotta-
mushenkilön vaalitilaisuuksiin, mutta avustusta voidaan myöntää ryh-
män ennen vaaleja järjestämään keskustelutilaisuuteen.

Sisäistä toimintaa voidaan tukea esimerkiksi myöntämällä tukea ko-
kouspaikan vuokraan tai sihteeripalvelujen ostamiseen.

Valtuustoryhmän tuki on tällä hetkellä 3 000 euroa valtuutettua kohden. 
Kaupunginvaltuustolle tehdyssä määrärahaesityksessä esitetään, että 
nykyinen tarkoitukseen varattu määräraha nostetaan 255 000 eurosta 
392 000 euroon, jolloin ryhmien, joilla on pormestari tai apulaispormes-
tari, tuki nousisi 3 500 euroon/valtuutettu ja edellä kuvatun periaatteen 
mukaisesti muiden ryhmien tuki nousisi 7 000 euroon/valtuutettu.

Tarvittava määräraha vuoden 2017 osalta on otettu huomioon esityk-
sessä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaista muutoksista 
vuoden 2017 talousarvioon määrärahasiirtona kaupunginhallituksen 
käyttövaroista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Oheismateriaali
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1 Periaatteet valtuustoryhmien tuen myöntämiseksi (vanha)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtuustoryhmät Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 651
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2018 - 2020 laatimisohjeet

HEL 2017-003134 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2018 ta-
lousarvioehdotuksen  raamin ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitel-
maehdotuksen laatimisohjeet ja lähettää ne lauta- ja johtokunnille otet-
tavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2018 talousarviomäärä-
rahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustan-
nustason muutoksesta (peruspalveluien hintaindeksi) ja väestönkas-
vusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun ede-
tessä. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kyse on vaalikauden vaihtumisen 
ja keskeneräisen strategiaprosessin takia tässä vaiheessa ns. teknises-
tä raamista, ja että kaupunkistrategiassa hyväksyttävät linjaukset oh-
jaavat osaltaan tämän raamipäätöksen sijasta vuoden 2018 talousar-
vion laadintaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jan Vapaavuori:

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kyse on vaalikauden vaihtumisen 
ja keskeneräisen strategiaprosessin takia tässä vaiheessa ns. teknises-
tä raamista, ja että kaupunkistrategiassa hyväksyttävät linjaukset oh-
jaavat osaltaan tämän raamipäätöksen sijasta vuoden 2018 talousar-
vion laadintaa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jan Vapaavuoren vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun esityksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
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Liitteet

1 Laatimisohjeet_12062017_lop

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2018 ta-
lousarvioehdotuksen  raamin ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitel-
maehdotuksen laatimisohjeet ja lähettää ne lauta- ja johtokunnille otet-
tavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2018 talousarviomää-
rärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustan-
nustason muutoksesta (peruspalveluien hintaindeksi) ja väestönkas-
vusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun ede-
tessä. 

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi. 

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosit-
tain talousarvion laatimisohjeista sekä talousarvion noudattamisohjeis-
ta. Talousarvion laatimisohjeissa annetaan toimialoille ja liikelaitoksille 
ohjeet talousarvion ja –suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden kä-
sittelyn yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmis-
telutyötä ohjavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitar-
kastelu laaditaan kymmeneksi vuodeksi.

Vuoden 2018 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousar-
viovalmistelun edetessä kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla.

Yleinen taloustilanne

Analyysi taloustilanteesta sekä julkisen talouden tilasta perustuu Valtio-
varainministeriön 28.4.2017 julkaisemiin taloudelliseen katsaukseen ja 
julkisen talouden suunnitelmaan sekä Valtionvarainministeriön helmi-
kuun 2017 julkaisuun Suomen julkisen talouden näkymistä ja haasteis-
ta.
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Lähivuosina maailmantalouden kasvu voimistunee jatkuen reilun 3 pro-
sentin vauhdilla. Maailmankaupan kasvukin vahvistuu, mutta se kohe-
nee vain hieman nopeammin kuin bruttokansantuote.

Euroalueen talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo neljä vuotta. Poik-
keuksellisen kevyet rahoitusolot ja maailmantalouden kasvu tukevat 
euroalueen suotuisaa kehitystä lähivuosina. Yksityinen kulutus on toi-
minut toistaiseksi kasvun moottorina ja yksityisen sektorin velkaantu-
neisuuden purkaminen on edennyt. Euroalueella työttömyysaste on 
alentunut hieman alle 10 prosenttiin ja julkinen vaje on supistunut. Tuo-
tannolliset investoinnit ovat kuitenkin lisääntyneet vaimeasti ja inflaatio 
on kiihtynyt noin 2 prosenttiin johtuen lähinnä öljyn hinnan noususta. 
Toisaalta keskipitkällä aikavälillä inflaation nopeutumisesta on vain vä-
hän merkkejä. Euroopan kasvunäkymiä varjostavat Iso-Britannian EU-
vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus. EU22-alueen (euroalue, 
Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska) kasvun odotetaan jatkuvan kahden 
prosentin vauhtia.

Suomessa talousnäkymät ovat vahvistuneet, mutta talouskasvun en-
nustetaan pysyvän euroalueen keskiarvoa hitaampana. Suomi hyötyy 
keveästä rahapolitiikasta ja muiden euromaiden sekä maailmantalou-
den talouskasvun vahvistuessa myös Suomen vienti alkaa voimistua. 
Suomen vienti on ollut vaikeuksissa jo pitkään ja vientimarkkinoiden 
menetys on ollut huomattava, mutta piristymistä on kuitenkin odotetta-
vissa lähivuosina. Vuonna 2008 Suomen tavaraviennistä 18 prosenttia 
oli korkean teknologian tuotteita, kun vuonna 2015 osuus oli enää seit-
semän prosenttia. Viennin maarakenne on myös muuttunut: tärkein 
vientimaa on Saksa ja viennin osuus sinne on lisääntynyt. Venäjä on 
pudonnut viidenneksi suurimmaksi ja Yhdysvallat on kolmanneksi tär-
kein vientimaa. Eräänä syynä Suomen viennin poikkeuksellisen suu-
reen supistumiseen on ollut heikko kustannuskilpailukyky. Tämän vuo-
den alusta voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen ennustetaan paran-
tavan kustannuskilpailukykyä tuntuvasti.

Suomen talouskasvu jatkuu finanssikriisiä edeltäneisiin aikoihin verrat-
tuna maltillisena, mutta kasvun rakenne on muuttumassa monipuoli-
semmaksi. Yksityinen kulutus sekä investoinnit tukevat edelleen talous-
kasvua. Lähivuosina kulutus kasvanee lähes samaa vauhtia kuin käy-
tettävissä olevat tulot. Kotitalouksien velkaantuminen käytettävissä ole-
viin tuloihin nähden jatkanee kasvuaan. Suomessa ja myös pääkau-
punkiseudulla kuluttajien luottamus lähitulevaisuuden talouskehityk-
seen on perinteisesti huomattavasti vahvempaa kuin EU-alueella.

Pidemmällä aikavälillä Suomen talouden palveluvaltaistuminen hidas-
taa tuottavuuden kasvua ja työikäisen väestön supistuminen heikentää 
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näkymiä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote 
kasvaa vuonna 2017 1,2 prosenttia ja yhden prosentin vuonna 2018. 

Helsingin seudulla tuotanto kasvoi viime vuonna ennakkoarvion mu-
kaan lähes kolme prosenttia eli selvästi nopeammin kuin koko maassa, 
jossa lisäys oli valtiovarainministeriön mukaan 1,4 prosenttia.  Liiketoi-
minnan kasvu jatkui palvelualoilla, erityisesti liike-elämän palveluissa, 
rahoituksessa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kotitalouksien palve-
luissa. Myös informaatio- ja viestintäalan nousu vahvistui. Jalostus-
aloista rakentamisen kasvu jatkui erittäin vahvana, mutta teollisuudes-
sa ja kuljetustoiminnassa kehitys oli heikkoa.

Hallituksen tavoitteet julkisen talouden tilan kohenemisesta ja työllisyy-
sasteen noususta eivät ole täyttymässä. Suomen julkisen talouden tila 
on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuutos 
ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Suhdanne-
tilanteen normalisoituminen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa 
olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttö-
myys on korkea. Myös ensi vuosikymmenellä on varauduttava vaati-
mattomaan talouskasvuun.

Keskeiset hallituksen asettamat tavoitteet eivät täyty. Tavoitteesta, jon-
ka mukaan lisävelkaa ei oteta vuoden 2021 jälkeen, ollaan vielä kauka-
na. Julkinen velka suhteessa BKT:seen kääntynee kuitenkin tavoitellus-
ti lievään laskuun vuosikymmenen lopussa, mutta velkasuhde uhkaa 
kääntyä uudelleen kasvuun 2020-luvulla. Työllisyysaste on jäämässä 
kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua 72 prosenttia alhaisemmaksi vuonna 
2019.

Toteutuakseen tavoite julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä 
edellyttää suunniteltujen toimien määrätietoista toimeenpanoa. Pitkällä 
aikavälillä julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli 
kestävyysvaje on runsaat 3 % suhteessa BKT:hen eli noin seitsemän 
miljardia euroa. Epätasapaino johtuu julkisen talouden heikosta lähtöti-
lanteesta ja väestön ikääntymisen aiheuttamista tulevaisuuden meno-
paineista. Odotuksia nopeampi talouskasvu ei ratkaise kestävyysvajet-
ta, vaan tarvitaan toimia työllisyysasteen nostamiseksi ja julkisen palve-
lutuotannon tehostamiseksi.

Helsingin kaupungin taloudellinen tilanne strategiakauden 2017-2021 alussa

Kaupungin tilikauden tulos vuonna 2016 oli 470,2 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2015 tulos oli 18,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 vertailukel-
poinen tulos oli 188,5 miljoonaa euroa. Vuosi 2014 oli viimeinen toimin-
tavuosi ennen energia- ja satamatoimintojen siirtymistä kaupungin or-
ganisaatiosta omiksi yhtiöiksi. 
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Vuosi 2016 oli kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Kaupun-
gin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat 
ennakoitua enemmän. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa talousar-
viota parempana. Tilikauden tulosta kasvatti lisäksi merkittävästi poik-
keuksellisen suuret maanmyyntitulot. 

Vuonna 2016 kaupungin tulorahoitus riitti poikkeuksellisen korkeiden 
maanmyyntitulojen ansiosta kattamaan investointitason. Vuonna 2016 
toiminnan ja investointien rahavirta muodostui noin 159 miljoonaa eu-
roa positiiviseksi.

Strategiakaudelle 2013 - 2016 asetettiin tavoitteeksi kaupungin vel-
kaantumiskehityksen hidastaminen rahoittamalla aikaisempaa merkittä-
västi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omai-
suuden myyntituloilla. 

Kaupungin kokonaismenotaso alitti talousarvion, ja menot toteutuivat 
eräistä kertaluontoisista kirjauksista johtuen jopa hieman edellistä vuot-
ta pienempinä. Vertailukelpoisesti tarkasteltuna menokasvu jäi mata-
laksi eli vain noin 0,5 prosenttiin. 

Kaupungin vuosien 2013−2016 strategian tavoitteena oli pitää emokau-
pungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena 
vähennettynä vuotuisella yhden prosentin tuottavuuden nousutavoit-
teella. 

Strategiaan kirjattu käyttömenojen kasvun tavoite on osoittautunut toi-
mivaksi keinoksi ohjata kaupungin menokasvua. Tavoite on strategia-
kaudella 2013−2016 hillinnyt olennaisesti menojen kasvua, ja sillä on 
ollut keskeinen merkitys kaupungin talouden tasapainottamisessa.

Vuonna 2016 investointimäärärahojen käyttö lisääntyi aikaisempiin 
vuosiin verrattuna, koska vuonna 2014 alkanut rakentamisen korkea-
suhdanne on jatkunut ja aikaisempina vuosina muista kuin rahoituksel-
lisista syistä käynnistymättä jääneet esirakentamisen, talonrakentami-
sen ja katurakentamisen hankkeet ovat edenneet.  

Strategiakaudella on tasapainoisen talouden tavoitteen mukaisesti py-
ritty rahoittamaan aiempaa merkittävästi suurempi osuus investoinneis-
ta tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. 

Investointimenojen ohjaamisessa on osoittautunut toimivaksi investoin-
tiraami sekä 10-vuotinen investointiohjelma.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntatalouteen

Sote- ja maakuntauudistuksella on tarkoitus muodostaa uusi kansan-
valtaisuuteen perustuva hallintotaso, maakuntahallinto.  Reformin myö-
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tä noin puolet kuntien tehtävistä ja henkilökunnasta ollaan siirtämässä 
muodostettaviin maakuntiin. Kuntien budjeteissa tämä näkyy menojen 
ja tulojen merkittävänä vähenemisenä. Kuntien verotuloja siirretään val-
tiolle siten, että kunnallisveroprosenttiin tehdään tasasuuruinen 12,47 
prosenttiyksikön leikkaus vuodesta 2019 alkaen ja kuntien yhteisövero-
osuutta leikataan koko kuntataloudesta noin 500 miljoonalla.

Hyvän verotulopohjan kunnilla kiinteä veroprosentin alennus tarkoittaa 
siirtyviä palveluntuotannon menoja suurempaa verotulojen menetystä, 
jota kompensoidaan valtionosuudella. Tästä syystä uudistus vähentää 
kuntien välisiä eroja rahoituksen rakenteen osalta.

Uudistuksen myötä sote- sekä palo- ja pelastustoimen menot siirtyvät 
maakunnille. Koska siirtyvät menot ja verotulot eivät yksittäisen kunnan 
osalta ole sidoksissa toisiinsa, keikauttaisi sote-uudistus sellaisenaan 
monen kunnan talouden tasapainon. Kuntien talouden tasapainottami-
seksi uudistukseen on sisällytetty kaksi valtionosuuteen sisältyvää ta-
sauselementtiä: pysyvä muutosrajoitin sekä vuosille 2019−2023 siirty-
mätasaus.

Siirtymätasausmenettely ja siihen vaikuttava vuosien 2017-2018 sote-
menojen  taso sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan 
sote-kustannusten kasvua hidastamalla uudistuksen voimaantuloon 
mennessä. Tämä on keskeinen lähtökohta tarkasteltaessa myös kau-
pungin vuoden 2018 talousarvion raamia.

Keskeinen ongelma sote- ja maakuntauudistuksen rahoitusmallissa liit-
tyy perus-kuntien investointien rahoittamiskykyyn tulevaisuudessa. Ra-
hoitusmallissa kuntien rahoituksellista tasapainoa on arvioitu tulorahoi-
tuksen riittävyydellä poistoihin. Helsingin ja muiden suurten ja kasva-
vien kaupunkien vuosittainen investointitarve on kasvava jolloin inves-
tointitaso on merkittävästi poistotasoa korkeampi. Maakunta- ja sote-
uudistuksen rahoitusmallissa kuntien rahoituksellista tasapainoa tulisi 
tarkastella tulorahoituksen riittävyydellä investointeihin.

Raami 2018

Kaupungin vuoden 2018 talousarvioraamin ja taloussuunnitelman 2018 
- 2020 lähtökohtana on toimintamenojen kasvua ohjaava tuottavuusta-
voite sekä investointitaso, joka kyetään rahoittamaan tulorahoituksella.

Kuntien ja myös Helsingin kaupungin rahoituspohja muuttuu perusteel-
lisesti maakuntauudistuksen myötä.  Muutoksen lopullisiin vaikutuksiin 
kaupungin talouteen liittyy vielä huomattavaa epävarmuutta, joten kau-
pungin lainakannan kasvattamista on perusteltua tässä tilanteessa hilli-
tä. Näin varaudutaan myös kaupungin kasvun edellyttämien investoin-
tien rahoittamiseen 2020-luvulla. 
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Raamissa 2018 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu asu-
kasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuotui-
sella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

1.6.2017 toteutunut toimialamalliin siirtyminen tehostaa kaupungin pal-
velutuotannon järjestämismahdollisuuksia ja siten luo hyvät edellytyk-
set tuottavuuden parantamiselle. 

Tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla toi-
mintamenot (TA-kohtien määrärahat sisäiset erät huomioiden ja ilman 
liikelaitoksia sekä rahastoja tarkastellen) ovat 0,95 % vuoden 2017 ta-
lousarvion vastaavia menoja suuremmat.

Arvio toimintamenojen kasvutavoitteeseen vaikuttavasta kustannusta-
son muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017–2020 on 
hidastunut vuoden 2017 talousarvion yhteydessä käytössä olleesta en-
nusteesta. Tuoreimman huhtikuun ennusteen mukaan peruspalvelujen 
hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan -1,7 % vuonna 2017, 0,7 % 
vuonna 2018, 0,7 % vuonna 2019 ja 3,10 % vuonna 2020.

Vuoden 2017 osalta tuorein ennuste kustannustason muutokseksi on 
prosentin alempi kuin talousarviovaiheen ennuste, mikä tarkoittaa että 
vuoden 2017 toimintamenojen toteuman tulisi jäädä noin 40 miljoonaa 
euroa alle talousarvion.

Kesäkuussa 2017 valmistuneen väestöennusteen mukaan kaupunki 
kasvaa vuonna 2017 kaikkiaan 7 922 hengellä, mikä tarkoittaa 1,25 
%:n väestönkasvua. Vuoden lopun väkiluvun ennustetaan olevan 643 
103 henkeä. Vuosina 2018–2020 kasvun ennustetaan toteutuvan hie-
man alle 1,2 %:n tasolla eli hieman nopeutuen edellisen ennusteen ta-
sosta.

Raamin 2018 mukaisten määrärahojen vertailua aikaisempien vuosien 
määrärahoihin vaikeuttaa se, että uudet toimialat aloittivat toimintansa 
1.6.2017. Muutoksen myötä toimialojen talousarviokohdille myönne-
tään määrärahat ajanjaksolle 1.6.2017–31.12.2017. Näin ollen useim-
mille uusille talousarviokohdille ei ole vuodelle 2017 myönnetty määrä-
rahoja koko kalenterivuodelle. Tästä syystä liittenä olevassa laatimisoh-
jeessa raamitaulukoissa on vuoden 2017 määrärahojen osalta käytetty 
laskennallista vertailulukua.

Toimialojen tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin 
virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton veroen-
nusteisiin. Kokonaisverorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) enna-
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koidaan vuodelle 2018 kasvavan noin 2,7 % vuoden 2017 ennustetusta 
tasosta.

Kunnallisverotulojen ennakoidaan vuodelle 2018 kasvavan noin 3,0 % 
vuoden 2017 ennustetusta tasosta ja vastaavasti yhteisöveron 7,0 % 
vuoden 2017 ennustetusta tasosta. Kiinteistöveron osalta ennakoidaan 
hieman yli 3 % kasvua perustuen verotusarvojen kasvuun.

Koko kuntakentän tasolla verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 
2018 noin 2,8 %. Hallituksen huhtikuun kehysriihessä ei kuitenkaan 
tehty vuoden 2018 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin teh-
täväksi syksyn budjettiriihessä.

Valtionosuuksia ennakoidaan 2018 kertyvän 200 miljoonaa euroa eli 20 
miljoonaa euroa vähemmän kuin 2017. Merkittävimmät muutokset kun-
tien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopi-
muksesta (koko kuntakentän tasolla 121 milj. euroa, -22 €/asukas) ja 
kustannustenjaon tarkistuksesta (koko kuntakentän tasolla -73 milj. eu-
roa, vaikutus kuntakohtainen laskennallisten kustannusten suhteessa).

Raamissa kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman vuotuinen koko-
naisinvestointitaso on 670 miljoonaa euroa sisältäen liikenneliikelaitok-
sen sekä muiden liikelaitosten investoinnit . Investointitaso perustuu 
kaupungin tulorahoituksen arvioituun tasoon taloussuunnitelmakaudella 
sekä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuoden 2017 talousarvion inves-
tointitasoihin.

Investointiohjelmassa on huomioitu jo tehtyjen toteutussopimusten ja 
velvoitteiden täyttämisen edellyttämät investoinnit. Lisäksi valmistelua 
ohjaavat mm. AM-ohjelman hyväksymispäätös (Kvsto 22.6.2016 § 189) 
ja sen yhteydessä asetettu uusi 6000 asunnon vuotuinen rakentamista-
voite sekä tavoite luoda edellytykset asuntotuotannon määrän nostami-
selle 7000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä ja talousarvion 2017 hy-
väksymispäätöksen (Khs 7.11.2016 § 962) yhteydessä edellytetyt toi-
menpiteet kaupungin kiinteistökannan korjausvelan hallitsemiseksi.

Em. päätökset luovat paineita asuntotuotannon edellytysinvestointeihin 
(esirakentamiseen, katurakentamiseen ja palveluverkon kehittämiseen 
tarvittavat investoinnit) ja rakennusten korjauksiin sekä ns. korvaaviin 
uudishankkeisiin varattujen määrärahojen kasvattamiselle. Muiden in-
vestointien osalta tulee priorisoida ns. välttämättömät investoinnit (kau-
pungin solmimat sopimukset, lakisääteiset palvelut, jne.).

Lisäksi investointien ohjelmoinnin lähtökohtina on rakennetun omaisuu-
den käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistami-
nen ja rakennusten korjausvelan hallinta, kaupungin kasvun edellytys-
ten varmistaminen panostamalla asuntotuotantotavoitteen ja elinkei-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 98 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/11
12.06.2017

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

noelämän edellyttämiin investointeihin ja palveluverkon kehittämiseen 
sekä kestäviin liikkumismuotoihin siirtymisen tukeminen varmistamalla 
päätettyjen joukkoliikenneinvestointien toteutumisen edellytykset

Vuoden 2018 raamin tulos- ja rahoituslaskelman ohessa on esitetty tu-
los- ja rahoituslaskelma-arviot myös vuosille 2019 ja 2020 (ilman mah-
dollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia menoihin ja tuloihin).

Vuoden 2018 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousar-
viovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannus-
tason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta. 
Lisäksi talousarviovalmistelun edetessä tullaan ottamaan huomioon 
valtion kuntatalousohjelman sekä valtion vuoden 2018 talousarvioehdo-
tuksen vaikutukset määrärahojen mitoituksessa.

Asiaa on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatimisohjeet_12062017_lop

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 652
Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- 
ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädän-
nöksi

HEL 2017-004883 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluon-
noksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, 
ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-
dännöksi seuraavan lausunnon:

A. Maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyvät tehtäväalat

Kohta 1: Kattavatko ehdotukset kaikki tehtäväalan tehtävät, jotka pitäisi siirtää?

Alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden en-
nakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu (HE 2.3.6) 

Kaupunginhallitus antoi 22.4.2017 (§ 443) lausunnon hallituksen esitys-
luonnoksesta laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta ja Uu-
denmaan erillisratkaisusta. Esitysluonnoksen mukaan maakunta ottaisi 
vastatakseen entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tähän liitty-
vät tehtävät. Pääkaupunkiseudulle luotaisiin kuntayhtymään pohjautuva 
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erillisratkaisu ja kasvupalveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin perus-
tettavalle pääkaupunkiseudun kasvupalvelukuntayhtymälle.

Vastuu koulutustarpeiden ennakoinnista ja koulutustavoitteiden valmis-
telusta tulee siirtää Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle. Kuntayh-
tymälle tulee siirtää koko alueellisen ennakoinnin vastuu, koska enna-
kointi liittyy sen perustehtävään ja palveluihin kasvun varmistajana. En-
nakointi kytkeytyy vahvasti työllisyyspalveluiden ja koulutuksen suunnit-
teluun, resursointiin ja uudistamiseen. Kasvupalvelukuntayhtymällä tu-
lee olemaan joka tapauksessa ennakointitoimintaa alueellisiin kehitys-
näkymiin ja työvoimatarpeisiin liittyen, jotta se voi vastata palveluillaan 
työvoiman kysynnän muutoksiin ja parantaa osaltaan työvoiman tarjon-
taa. Kasvupalvelukuntayhtymällä tulee olemaan myös suora yhteys 
alueen yrityksiin työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi.

B. Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi

Kohta 2: Muutos- ja korjausehdotuksia Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevaan 
lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit 
yleisperusteluihin

Ei kommentoitavaa.

Kohta 3: Muutos- ja korjausehdotuksia Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaan la-
kiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit 
yleisperusteluihin

Ei kommentoitavaa.

C. Maakuntauudistusta ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia kos-
keva voimaanpanolaki sekä erityislakien muutokset

Kohta 4: Muutos- ja korjausehdotuksia voimaanpanolain pykäliin ja yksityiskohtai-
siin perusteluihin

Luku 3 Henkilöstöä koskevat säännökset (8-10 §)

Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluo-
vutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua tehtä-
vissä tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön osalta. 

Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan sel-
vitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja 
tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperustei-
sesti. 

Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioi-
da myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mah-
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dollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toi-
mintojen kesken.

Luku 4 Omaisuusjärjestelyt (11-26 §)

Uudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen tulee perustua ns. laajaan 
jakautumismalliin.

Kunnan palvelutuotannossa olevan omaisuuden (toimitilat/rakennukset, 
irtain omaisuus) tulee lähtökohtaisesti seurata palvelujen tuotantotehtä-
vää. Jos palvelujen sekä järjestämisvastuu että tuotantotehtävä siirtyy 
maakunnalle, omaisuuden tulee siirtyä mukana. Toisin sanoen kunnan 
ei tule jäädä toimitilojen vuokranantajaksi. Kunnalle ei tule jäädä vas-
tuuta palvelutuotannossa käytettävien toimitilojen korjausvelasta. Jos 
rakennukset jäävät kunnan omistukseen, vieläpä hyvin lyhyellä vuokra-
sopimuksella, kunnille jää merkittävä kiinteistöriski. Samoin investointi-
kiinnostus voi olla hyvin vähäinen. Kunnan toimiminen vuokranantajana 
ilman omaa tuotantotehtävää ei olisi myöskään kilpailuneutraliteettiperi-
aatteen mukaista.

Poikkeuksena edellä mainitusta on että, sellaisia toimitiloja, joiden käyt-
tö palvelutuotannossa on suunnitelman mukaisesti päättymässä, ei ole 
tarkoituksenmukaista siirtää lyhytaikaisesti maakunnalle. Omaisuuden 
hallinta- ja käyttöoikeus sinä aikana, kun sitä vielä käytetään palvelu-
tuotannossa, on järjestettävä vuokrasuhteeseen perustuen.

Kunnan omistamien kiinteistöjen maapohjan tulee jäädä kunnan omis-
tukseen riippumatta vastuiden ja tehtävien siirtymisestä. Näin varmiste-
taan käytöstä mahdollisesti myöhemmin poistuvien kiinteistöjen kehittä-
mishyödyn jääminen kunnalle. Sikäli kuin rakennukset siirtyvät maa-
kunnan omistukseen, maapohjan hallintaoikeus on järjestettävä kunnan 
ja maakunnan väliseen maanvuokrasuhteeseen perustuen. Maanvuok-
ran on oltava markkinaehtoinen, tontin käyttötarkoitus huomioiden.

Kuten Kuntaliitto on todennut, kunnan maankäytön kehittämisen ja elin-
voimaisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että kuntayhtymien 
maapohjat jäisivät kuntien omistukseen. Kiinteistöomaisuuteen liittyvät 
riskit tulee kohdentaa pääosin sille osapuolelle, joka omilla toimillaan 
pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Tarpeettomaksi 
jäävien kiinteistöjen aiheuttamat taloudelliset riskit tulee jakaa kuntien, 
maakuntien ja valtion kesken.

Omaisuuden siirtojen kirjanpidollisen käsittelyn tulee perustua omai-
suuden käypään arvoon (tekniseen nykyarvoon). Tasearvot eivät vas-
taa todellisuutta eikä niitä voida käyttää markkinaehtoisten rahoitusjär-
jestelyjen tai vuokranmäärityksen perustana.
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Ottaen huomioon, että sekä maakunta että kunta ovat lähtökohtaisesti 
tasa-arvoisessa asemassa olevia itsehallinnollisia julkisyhteisöjä, mah-
dollinen kunnan ja maakunnan välinen erimielisyys omaisuuden siirros-
ta olisi perusteltua käsitellä tuomioistuimessa hallintoriitamenettelyssä 
pikemminkin kuin menettelyssä, jossa maakunta ensin tekee yksipuoli-
sen päätöksen ja kunta sitten valittaa päätöksestä. Hallintoriitamenette-
ly vastaisi myös sitä, miten kuntajakolaissa tarkoitettua taloudellista sel-
vitystä koskevat erimielisyydet ratkaistaan. 

Maakunnalle siirtyneen toimitilaomaisuuden lakiin perustuvan velvoit-
teen mukainen edelleen siirtäminen valtakunnalliselle palvelukeskuk-
selle ei ole perusteltua. Tällainen palvelukeskus, samoin kuin muutkin 
pakolliset valtakunnalliset palvelukeskukset, rajoittaisivat maakunnan it-
sehallintoa. Jos palvelukeskusmalli kuitenkin katsotaan välttämättö-
mäksi välineeksi, kunkin maakunnan toimitilaomaisuus tulisi siirtää ky-
seisen maakunnan omistamaan maakunnalliseen palvelukeskukseen.

Valtakunnallinen toimitilapalvelukeskus olisi suuri resurssien siirto Ete-
lä-Suomesta muualle Suomeen, koska valtaosa sen omaisuudesta tuli-
si täältä. Sille, että toimitilahallinnon valtakunnallisella keskittämisellä 
saavutettaisiin tehokkuutta tai taloudellisia ja toiminnallisia etuja, ei ole 
esitetty mitään reaaliperusteluja. Aivan yhtä mahdollista on, että keskit-
täminen johtaa jäykkyyteen ja moninkertaiseen hallintoon. 

Mikäli kuitenkin laajaan jakautumismallia ei käytetä, tulisi jatkossa huo-
lehtia, että kuntien omistama tilakanta säilyy tehokkaassa käytössä. 
Rakennukset tulee vuokrata aina kokonaisuuksina, ellei kaupungin 
kanssa yhteistyössä toisin sovita. Tavoitteena tulee olla, että maakunta 
ensisijaisesti hyödyntää kuntien omistamaa tilakantaa ja tilatarpeen 
muutosten yhteydessä etsii yhdessä kuntien kanssa kokonaistaloudelli-
sen ratkaisun muuttuneen tilatarpeen tyydyttämiseksi.

Voimaanpanolain lyhyt vuokrasopimuskausi nähdään osin ongelmalli-
sena. Ilmeisesti tarkoituksena kuitenkin on, että voimaanpanolain jäl-
keisenä aikana maakunta halutessaan vuokraa tarvitsemansa tilat kau-
pungilta pitkillä vuokrasopimuksilla. Tämä mahdollistaa myös kaupun-
gin ottaa tilat omaan käyttöönsä tai kiinteistöjen kehittämisen näin halu-
tessaan siirtymäkauden jälkeen. Lyhyet vuokrasopimukset eivät välttä-
mättä mahdollista kiinteistöjen tarkoituksen mukaista korjaustoimintaa 
voimaanpanolain määrittelemällä ajanjaksolla.

Helsingin kaupunki on järjestänyt palveluiden tilakantaa myös tytäryh-
tiöiden kautta. Tiloista tehdyissä vuokrasopimuksissa ei ole ollut tar-
peen solmia pitkiä vuokrasopimuksia, koska määräysvalta tilojen ja pal-
veluiden järjestämisessä on ollut kaupungilla. Näiden sopimuksien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 103 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/12
12.06.2017

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

osalta olisi tarkoituksenmukaista solmia uudet pitkäaikaiset vuokrasopi-
mukset maakunnan tai valtakunnallisen palvelukeskuksen kanssa. 

Irtaimen omaisuuden vastikkeeton siirtäminen voi olla kunnan kannalta 
epäoikeudenmukaista.

Kohta 5: Muutos- ja korjausehdotuksia esitysluonnoksen muiden lakiehdotuksien – 
joilla toteutetaan maakuntauudistuksen edellyttämät tehtävänsiirrot maakunnille, 
Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoille – pykäliin ja yksityiskohtaisiin 
perusteluihin

Sisäministeriö, 6 lakiehdotusta, luku 1.1 (lakiehdotukset 1-3) ja luku 2.3 
(lakiehdotukset 1-3)

Ulkomaalaislain mukaiset maakuntien tehtävät, jotka liittyvät työntekijöi-
den ja elinkeinonharjoittajien oleskelulupiin, on siirrettävä Uudellamaal-
la perustettavalle kasvupalvelukuntayhtymälle. Tehtävät liittyvät kasvu-
palvelukuntayhtymälle lakiluonnoksessa alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalvelusta ja lakiluonnoksessa Uudenmaan erillisratkaisuksi mää-
riteltyihin tehtäviin.

Maa- ja metsätalousministeriö, 72 lakiehdotusta, luku 1.3 (lakiehdotuk-
set 1-72)

29 Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

44 § Maakunta

Lakiluonnoksen mukaan maakunta huolehtii sivutuotelain mukaisista 
tehtävistä. Tehtäviä hoitava viranomainen eli maakunnan eläinlääkäri 
olisi hyvä mainita nykylainsäädännön mukaisesti suoraan sivutuotelain 
mukaisena viranomaisena, koska merkittävä osa sivutuotevalvonnan 
tehtävistä vaatii virkaeläinlääkäriä. 

31 Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

35 § Maakunta ja 36 § Poliisi

Lakiluonnoksen mukaan maakunta huolehtii eläinsuojelulain mukaisista 
tehtävistä. Luonnoksesta puuttuu kuvaus toimivallan siirrosta maakun-
nalta viranhaltijoille ja eläinsuojeluvalvonnan henkilöstöä koskevat pä-
tevyysvaatimukset. Lakiehdotus on ongelmallinen tulevan maakunnan 
eläinsuojeluvalvonnan viranhaltijoiden osalta. Epäselvää on, kenellä 
maakunnassa on oikeus ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin kiireellisiin 
toimenpiteisiin kuten eläimen lopettamiseen tai tilapäisen hoidon hank-
kimiseen tai asettaa uhkasakko. Maakunta voi delegoida tehtävänsä, 
mutta delegointitapa on jätetty avoimeksi, mikä voi johtaa kirjavaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 104 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/12
12.06.2017

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

käytäntöön eri maakunnissa. Eläinsuojeluvalvonnassa pakkokeinojen 
osuus on merkittävä ja toimivallan tulisi olla mahdollisimman selkeä.

Luonnoksen mukaan valvontaviranomaisista poistettaisiin kunnaneläin-
lääkäri ja kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija. Eläin-
suojeluvalvonta on nykyisin valtion kunnille korvaama tehtävä, jota hoi-
tavat valvontaeläinlääkärit. Valtion korvaukset ovat koskeneet vain val-
vontaeläinlääkäreitä, mistä johtuen kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitavat viranhaltijat eivät ole enää osallistuneet eläinsuojeluvalvon-
taan. Muut kuin valtion korvaamat kunnaneläinlääkärit ovat tehneet 
eläinsuojeluvalvontaan liittyvää työtä, jota ei ole erikseen korvattu (oh-
jaus, suunnittelu, raportointi). Myös tämä tulisi huomioida maakunnan 
toiminnaksi suunnitellun eläinsuojeluvalvonnan resursseissa. 

Jos tehtävät siirretään vain maakunnalle, tulee eläinsuojelulain mukai-
nen päätäntävalta delegoida erikseen viranhaltijoille, kun nyt päätäntä-
valta on suoraan valvontaeläinlääkäreillä. Helsingissä on valtakunnalli-
sesti poikkeuksellisen paljon eläinsuojelulain 44 § mukaisia kiireellisiä 
toimenpiteitä (tilapäisen hoidon hankkiminen lemmikkieläimille). Kiireel-
liset viranhaltijapäätökset tehdään pääsääntöisesti tarkastuksen yhtey-
dessä, mikä on ollut toimiva menettely. Osa eläinsuojeluvalvonnan 
asiakkaista on huonosti tavoitettavissa ja vailla vakinaista osoitetta. 
Maakunnan eläinlääkäri tulisi nimetä eläinsuojeluviranomaiseksi myös 
tulevassa eläinsuojelulaissa.

Lakiluonnoksen mukaan maakunnan tulisi järjestää eläinsuojeluvalvon-
taan liittyvien kiireellisten tehtävien hoitaminen myös virka-ajan ulko-
puolella. Lakiperusteluissa on mainittu, että maakuntien harkittavaksi 
jäisi, järjestäisivätkö ne päivystyksen yksin vai yhteistoiminnassa mui-
den maakuntien kanssa. Helsingissä kunnalle kuuluvat eläinlääkintä-
palvelut virka- ja päivystysaikana on hoidettu Yliopistollisen eläinsairaa-
lan toimesta. Helsingin poliisi on toiminut eläinsuojeluviranomaisena 
päivystysaikana eikä erillistä eläinsuojeluvalvontaan liittyvää virkaeläin-
lääkäripäivystystä ole tarvittu. 

Helsingissä on kaksi valvontaeläinlääkäriä, jotka tekevät yhteensä 200-
300 eläinsuojelutarkastusta vuodessa. Tarkastuksista yli puolet johtaa 
määräyksiin tai kiireellisiin toimenpiteisiin. Sosiaaliset ongelmat heijas-
tuvat eläinsuojeluvalvontaan ja työsuojelusyistä tarkastuksia yksityisa-
suntoihin ei voida tehdä yksin. Pääkaupunkiseudun yhteisessä löytö-
eläintalossa Viikissä on ns. poliisitila, jonne poliisi voi viedä eläimen ko-
tikäynneiltä löytöeläintalon aukioloaikojen ulkopuolella. Poliisi tuo löytö-
eläintaloon virka-ajan ulkopuolella n. 1-10 eläintä viikossa. Näissä ta-
pauksissa esim. eläimen omistaja on joutunut äkillisesti sairaalaan tai 
eläin olisi muuten jäänyt ilman hoitoa. Valvontaeläinlääkärit tekevät 
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osasta tapauksista 44 §:n mukaisen päätöksen ja osa tapauksista hoi-
tuu ilman virkaeläinlääkärin työpanosta. 

Luonnoksen mukaan poliisi säilyisi edelleen eläinsuojeluviranomaise-
na, mutta sen lisäksi maakunnan pitäisi järjestää erillinen eläinsuojelu-
päivystys. Eläinsuojeluvalvontaan suunniteltu päivystys on Helsingin 
eläinsuojeluvalvonnan luonne huomioon ottaen ongelmallinen ja vaatisi 
toteutuakseen moninkertaisen määrän resursseja nykyiseen nähden. 
Lain perusteluiden mukaan päivystyksen voisi yhdistää eläintautilain 
mukaiseen päivystykseen. Käytännön tasolla tämä ei olisi Helsingissä 
tai pääkaupunkiseudulla mahdollista, koska eläinsuojeluvalvonnassa 
päivystäjältä odotetaan tukea käytännön työn tekemiseen ns. aktiivityö-
nä eikä pelkkää varallaoloa ja puhelinneuvontaa. Löytöeläintalon toimi-
minen eläinsuojelulain 44 §:n mukaisten eläinten säilytyspaikkana on 
ollut hyvin toimiva ja tarvelähtöisesti suunniteltu. Jos päivystysvelvoite 
toteutetaan, tulee riittävään resurssien lisäämiseen ja rahoitukseen va-
rautua erikseen.

32 Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

25 § Maakunta

Luonnoksen mukaan maakunnan on järjestettävä eläinten kuljetusten 
valvontaan liittyvien kiireellisten tehtävien hoitaminen myös virka-ajan 
ulkopuolella. Eläinten kuljetusten valvonta on hoidettu nykyisin aluehal-
lintovirastojen eläinlääkäreiden toimesta. Perustelujen mukaan päivys-
tys voitaisiin yhdistää eläintauti- ja eläinsuojelulakiin liittyvään päivys-
tykseen. Oletettavasti tehtäviä ovat esim. eläinkuljetusajoneuvoihin liit-
tyvät liikenneonnettomuudet, joissa eläimiä on jouduttu lopettamaan tai 
järjestämään tilapäistä hoitoa. Näitä tehtäviä on kuitenkin harvoin ja 
niissä joudutaan jatkossakin toimimaan tapauskohtaista harkintaa käyt-
täen.

Koska poliisi on luonnoksen mukaan edelleen eläinsuojeluviranomai-
nen, ei erillistä muuta päivystystä tarvita. Helsingin alueella ei ole tois-
taiseksi esiintynyt tarvetta kiireellisiin eläinten kuljetusten valvontaan 
liittyviin tehtäviin. 

37 Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

17 § Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen

Helsingin yliopisto (aikaisemmin eläinlääketieteellinen korkeakoulu) on 
huolehtinut Helsingin eläinlääkintähuollosta. Järjestely on ollut toimiva 
ja se on turvannut kaupunkilaisille luotettavat ja korkeatasoiset eläin-
lääkäripalvelut erityisesti päivystysaikaan. Yliopistollinen eläinsairaala 
on päivystyksessä antanut kiireistä eläinlääkäriapua kaikille kotieläimil-
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le, suorittanut tarvittaessa kotikäyntejä suureläinten pitopaikkoihin sekä 
tarjonnut asiakkaille mahdollisuuden myös eläinten korkeatasoiseen 
”erikoissairaanhoitoon”. Helsingissä on merkittäviä kansainvälisiä eläin-
tapahtumia kuten kansainväliset koiranäyttelyt, Apassionata ja Helsinki 
International Horse Show. Järjestelyllä on myös tärkeä vaikutus valta-
kunnallisesti eläinlääkäreiden koulutuksen potilasmateriaalin turvaami-
sessa. On toivottavaa, että järjestely voitaisiin turvata jatkossa lainsää-
dännöllä eikä eläinlääkäripalveluja tarvitsisi kilpailuttaa, jos yliopisto tar-
joaa vastaavat palvelut. 

Helsingin kaupunki ehdottaa yliopiston lisäämistä ko. pykälään seuraa-
vasti. Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan sijaan maakunta voi teh-
dä sopimuksen yliopiston kanssa, jos maakunnassa on eläinlääkärin-
koulutusta antava yliopisto. 

39 Laki eläintautilain muuttamisesta

85 § Maakunta

Luonnoksen mukaan maakunnan on järjestettävä helposti leviävien ja 
vaarallisten eläintautien torjuntaan sekä eläinten ja tuotteiden jäsenval-
tioiden välisten siirtojen ja viennin valvontaan liittyvien kiireellisten teh-
tävien hoitaminen myös virka-ajan ulkopuolella. Perusteluissa on mai-
nittu tarve lemmikkieläinten tuonnin valvontaan ja että pääkaupunkiseu-
dulla tilanne on jo muodostunut ongelmalliseksi. Myös viennin valvon-
taa katsotaan tarpeelliseksi hoitaa viikonloppuna. 

Helsingissä eläintautivalvonta painottuu lemmikkieläinten laittomaan 
maahantuontiin ja vientitodistusten myöntämiseen. Helsingissä teh-
dään vuosittain noin 100 vientitarkastusta, joissa kirjoitetaan vientitodis-
tukset lähes 250 eläimelle. Eläinten vienti vaatii etukäteisvalmistelua ei-
kä vientitodistuksen tarve tule yllättäen. Tarvittaessa vientitodistuksia 
on myönnetty viikonloppuna suurissa eläintapahtumissa, mutta tarve 
on ollut niin vähäinen (vain muutamia kertoja vuodessa), että tehtävät 
on voitu hoitaa ylityömääräyksin ilman erillistä päivystystä. 

Helsingin virkaeläinlääkärit ovat käyneet virka-aikana kaikissa satamis-
sa tarkastamassa eläinkuljetuksia tullin pyynnöstä. Tapauksia on ollut 
viimeisten viiden vuoden aikana enintään 5 vuodessa. Virka-ajan ulko-
puolella on tulli ollut yhteydessä läänineläinlääkärin kautta 1-2 kertaa 
vuodessa. 

Myöskään aluehallintoviraston järjestämissä satamaiskuissa ei ole ha-
vaittu merkittäviä epäkohtia, mikä voi johtua tuontivaatimusten helpottu-
misesta vuodesta 2013 lähtien. Jos päivystys järjestetään lähinnä lait-
tomien lemmikkieläinten tuonnin valvomiseksi, pitää suunnitella mihin 
satamiin ja kuljetuksiin valvonta kohdistuisi. Samalla on huolehdittava 
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asianmukaisten tarkastus- ja karanteenitilojen saamisesta nykyisiin sa-
tamiin. Satamissa ei ole tiloja eläinten tarkastamiseen eikä tiloja, mihin 
eläimen maahantuoja ja eläimet ohjattaisiin odottamaan päätöstä ja 
mahdollista palautusta lähtömaahan. Hevosten kliininen tarkastaminen 
satama-alueilla ei nykytilanteessa ole mahdollista, koska hevosia ei voi 
turvallisesti purkaa kuormasta. Ennen päivystysvelvollisuuden asetta-
mista olisi tarpeen selvittää tullin käytettävissä olevat resurssit eläinkul-
jetusten pysäyttämiseen ja käännytysten valvontaan. 

Nykyisin koko Suomessa on kaksi päivystävää läänineläinlääkäriä liit-
tyen vakaviin eläintauteihin varautumiseen. Järjestelmä on ollut riittävä 
eikä eläintautipäivystystä pitäisi laajentaa nykyisestä, ellei siihen ole 
käytettävissä nykyistä selvästi enemmän resursseja. 

55 Laki elintarvikelain muuttamisesta

Luonnoksessa ehdotetaan ensisaapumisvalvontaa koskevan pykälän 
kumoamista. Muutos on tarpeellinen, koska nykyinen ensisaapumisval-
vontajärjestelmä on hallinnollisesti raskas ja huonosti toimiva. Käytän-
nön valvontaan liittyvien tehtävien kuten ensisaapumistoiminnan ilmoi-
tusten käsittelyn, eräilmoitusten vastaanottamisen ja tarkastusten tulisi 
olla yhden viranomaisen vastuulla, jotta valvontaa voitaisiin tehdä riski-
perusteisesti. 

Myös elintarvikelain kiireellisiä toimia koskeva 63 § esitetään kumotta-
vaksi. Vastaava oikeus kiireellisiin toimiin ryhtymisen viranhaltijatasolla 
tarvitaan jatkossakin, jotta vakaviin elintarvikevaaratilanteisiin voidaan 
puuttua viipymättä.

31 § Maakunta

Luonnoksen mukaan maakunnan on huolehdittava toimialueellaan elin-
tarvikevalvonnasta siten kuin tässä laissa säädetään. Terveydensuoje-
lulakiluonnoksen mukaan maakunnan terveydensuojeluun kuuluvista 
tehtävistä puolestaan huolehtii maakunnan määräämä lautakunta tai 
muu monijäseninen toimielin (maakunnan terveydensuojeluviranomai-
nen). Maakuntavaltuusto voi antaa maakunnan terveydensuojeluviran-
omaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhal-
tijalle tai jaostolle. Maakunnan terveydensuojeluviranomaisella ei kui-
tenkaan ole oikeutta siirtää 6 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitelman 
hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Vastaava muotoilu pitäisi sisällyttää elintarvikelakiin. Elintarvike- ja ter-
veydensuojelulain mukaisilla tehtävillä on paljon yhtymäkohtia ja ne on 
nykyisin hoidettu kunnissa samassa toimielimessä. Hallinnollisten käy-
täntöjen pitäisi olla tältä osin yhteneviä ja nykyinen tapa, jossa kunnan 
elintarvikevalvontaviranomainen on määritelty, on ollut toimiva.
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Sosiaali- ja terveysministeriö, 14 lakiehdotusta, luku 1.6 (lakiehdotukset 
1-4) ja luku 2.9 (lakiehdotukset 1-10)

1 Laki lääkelain muuttamisesta

54 a-e § Nikotiinivalmisteet

Lääkelaissa (54 a-e §) ei ole mainintaa valvontaa tekevän viranhaltijan 
pätevyydestä. Lääkelakia on tältä osin tarpeen tarkistaa vastaamaan 
esimerkiksi terveydensuojelu- ja elintarvikelakia. 

2 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

6 § Maakunnan terveydensuojelutehtävät

Lakiehdotuksen 6 §:ssä todetaan, että valtion lupa- ja valvontavirasto 
nimeää ne Suomen satamat, joissa kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen tulee tarkastaa alukset … Ehdotuksessa lienee virhe ja se on 
syytä korjata tarkoittamaan maakunnan terveydensuojeluviranomaista.

7 § Maakunnan terveydensuojeluviranomainen

Valvontaviranomaisuus on määritelty eri laeissa eri tavoin. Esimerkiksi 
elintarvikelaissa (6 §) todetaan, että tässä laissa tarkoitetaan valvonta-
viranomaisella tämän lain mukaisista valvontatehtävistä huolehtivia val-
tion viranomaisia ja maakuntaa. Terveydensuojelulaissa (7 §) puoles-
taan todetaan, että maakunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävis-
tä huolehtii maakunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin (maakunnan terveydensuojeluviranomainen). On perusteltua, 
että viranomaisuus on määritelty kaikissa ympäristöterveydenhuoltoa 
koskevissa laeissa samalla tavoin. 

52 § Valtion lupa- ja valvontaviraston määräykset

Lakiehdotuksen 52 §:n mukaan Valtion lupa- ja valvontavirasto voi an-
taa määräyksiä, jos terveyshaitta ulottuu laajalle alueelle tai on muutoin 
erityisen merkityksellinen. Tehtävän luonne huomioon ottaen tehtävä 
soveltuisi paremmin sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi säännök-
sessä käytetään asiasta tarpeettomasti kahta kirjoitusmuotoa; terveys-
haitta ja terveydellinen haitta. 

Maakunnan ja kunnan yhteistyö

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säännös (8 §) maakunnan ja alueen 
kuntien ennakoivasta ja vuorovaikutteisesta yhteistyöstä. Helsingin 
kaupunki esittää vastaavaa yhteistyösäännöstä myös terveydensuoje-
lulakiin. 

3 Laki tupakkalain muuttamisesta
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Viranhaltijan pätevyys

Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että tupakkalaissa ei ole 
mainintaa valvontaa tekevän viranhaltijan pätevyydestä. Tupakkalakia 
on tältä osin tarpeen tarkistaa vastaamaan esimerkiksi terveydensuoje-
lu- ja elintarvikelakia. 

91 § Tupakkalain valvontamaksut

Valvontamaksujen alentaminen (91 §) ei ole tupakkalain tavoitteiden 
mukaista eikä tasapuolista toimijoita kohtaan, jotka ovat useissa kun-
nissa maksaneet vuonna 2017 myyntipistettä kohti 500 euroa tai 1000 
euroa, jos myynnissä on ollut myös nikotiininesteitä. Tupakkalain esi-
töissäkin todetaan, että myyjä voi itse vaikuttaa perittävän maksun suu-
ruuteen myyntipisteidensä määrällä ja on oletettavaa, että valvonta-
maksut nousisivat huomattavasti nykyisestä, minkä vuoksi suurissa 
myyntipaikoissa myyntipisteiden määrää saatettaisiin vähentää ja pie-
net myyntipaikat saattaisivat lopettaa kokonaan tupakkatuotteiden 
myynnin. Valvontamaksujen alentaminen esitetyllä tavalla ei tue tavoi-
tetta vähentää myyntipisteiden ja –paikkojen määrää. 

Pykälän mukainen määrittely ei ota huomioon tilannetta, jossa toimija 
on hakenut uuden tupakkalain mukaisen luvan tupakkatuotteiden tai ni-
kotiininesteiden myyntiin, mutta ottaakin myöhemmin myyntiin molem-
mat tuoteryhmät. Tällöin toiminnan muutoksesta ei voitaisi periä mak-
sua. 

Ehdotuksessa myös todetaan, että jos lupa tai ilmoitus koskee määrä-
aikaista toimintaa, maakunta perii toiminnan kestoon suhteutetun val-
vontamaksun. Toiminnan kestoon suhteuttaminen tulee määritellä sel-
vemmin, kuten että vuosittainen valvontamaksu on 0,96 eu-
roa/vrk/myyntipiste, jos kyseessä on määräaikainen lupa.

Ehdotuksessa todetaan, että jos toistaiseksi voimassa oleva vähittäis-
myyntilupa myönnetään tai toistaiseksi jatkuvaa toimintaa koskeva tuk-
kumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden, maakunta ei peri valvonta-
maksua kyseiseltä vuodelta. Ensimmäisenä vuonna uuteen toimijaan 
saattaa kohdistua paljonkin valvontatoimenpiteitä, joten ensimmäisen 
vuoden maksuttomuus ei ole perusteltua. Monet myyntipaikat vaihtavat 
myös omistajaa/y-tunnusta usein ja tämä mahdollistaa valvontamaksun 
välttelemisen haettaessa uutta lupaa tammikuun alussa, joka sitten pe-
ruutetaan joulukuun lopulla.

Ympäristöministeriö, 26 lakiehdotusta, luku 1.7 (lakiehdotukset 1-8) ja 
luku 2.10 (lakiehdotukset 1-18)

6 Laki ulkoilulain muuttamisesta
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Leirintäalueviranomaisuus

Kunnan leirintäalueviranomaisena on useissa tapauksissa toiminut 
kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaava terveydensuojeluviran-
omainen. Tämän vuoksi ulkoilulakia on syytä tarkistaa niin, että se ot-
taa huomioon leirintäalueviranomaisuuden mahdollisen siirtymisen 
maakunnan tehtäväksi (ulkoilulaki 20-26 §).

Kohta 6: Muita lausunnoilla olevaa hallituksen esitystä koskevia uudistuksen täytän-
töönpanoon liittyviä kommentteja, huomioita ja näkemyksiä

Hallinnonalariippumaton yleinen palaute täytäntöönpanoa koskeviin la-
kiehdotuksiin

Kasvupalvelu-uudistuksessa TE-toimiston ja ELY-keskuksen on huo-
mioitava muutos omassa toiminnassaan jo ennen vuotta 2019, jotta 
muutokset voidaan toteuttaa suunniteltujen siirtymäaikojen puitteissa. 

Esillä olleet siirtymäajat ovat tiukkoja erityisesti Suomen suurimman 
alueen Uudenmaan näkökulmasta. Nykyisen suunnitelman mukaan uu-
silla 2019 aloittavilla toimijoilla on vuoden 2019 alussa käsissään myös 
TE-toimistojen ja ELY-keskusten henkilöstö ja kaikki kiinteät menot ja 
ostopalvelut. Uudellamaalla siirron kokoluokka on niin henkilöstön kuin 
palveluiden siirron osalta kaikkein merkittävin. Uusi toimintamalli perus-
tuu yksityiseen palvelutuotantoon ja viranomaistyön vähenemiseen 
noin kolmannekseen nykyisestä. Jotta muutos saataisiin vietyä läpi esi-
tetyssä siirtymäajassa, on valtion aloitettava yt-neuvottelut ja palvelui-
den yhtiöittäminen jo ennen vuotta 2019. Vain näin muutos ja markki-
noiden rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitellussa siirtymäajassa 
työmarkkinoiden toiminnan ja palvelutarjonnan häiriintymättä.

Mikäli uuden toimintamallin mukaiset muutokset alkavat vasta vuonna 
2019, siirtymäaikoja tulee erityisesti Uudellamaalla pidentää.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 24.4.2017 ministeriöiltä, virastoilta ja 
laitoksilta sekä kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot 
hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa 
sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia 
koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunto pyydetään toimittamaan valtio-
varainministeriölle viimeistään 19.6.2017.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suo-
messa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakun-
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tauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit 
ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki 
alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, et-
tä väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille 
kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- 
ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, 
liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoi-
mi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole 
enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai rahoi-
tuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahal-
linnon perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja val-
tionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa.

Lausuntopyynnön kohteena oleva hallituksen esitysluonnos liittyy edus-
kunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. 
(maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) 
ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä 
eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoi-
men tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi hallituksen 
esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden 
Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta.

Lausuntopyyntö koostuu kolmesta osuudesta (A-C).

A. käsittelee maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyviä tehtäväaloja, 
jotka perustuvat maakuntalain maakuntien tehtäväalan määrittävään 6 
§:ään. (kohta 1)

B. käsittelee valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorga-
nisointia ja sen edellyttämiä uusien virastojen perustamista koskevia la-
kiehdotuksia (kohta 2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja kohta 
3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta).

C. käsittelee hallituksen esityksen sisältämää ehdotusta voimaanpano-
laiksi sekä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uudistuksen edel-
lyttämät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja 
muille virastoille. (kohdat 4-6)

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä jul-
kaistuun lausuntopyyntöön. 

Lausuntoehdotus on valmisteltu toimialojen ja kaupunginkanslian osas-
tojen yhteistyönä. Lisäksi lausuntoa varten on pyydetty erikseen pelas-
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tuslautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot, koska on kyse eri-
tyisesti näiden lautakuntien toimialan tehtäviä koskevien erityislakien 
muuttamisesta. Ympäristölautakunnan ja pelastuslaitoksen lausunnot 
ovat päätöshistoriassa.

Aiemmat lausunnot

Kaupunginhallitus päätti 7.11.2016 (§ 967) antaa kaupunginvaltuuston 
tekemän periaatepäätöksen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveys-
ministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuu-
distukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. 

Valtion ohjauksen ja säädösten sitovuuden takia esitysluonnoksilla ar-
vioitiin voivan olla toimintaa jäykistäviä ja tehottomuutta lisääviä vaiku-
tuksia. Esitysluonnosten arvioitiin mahdollistavat sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamisen tavoitteena olevan väestön terveys- ja hyvinvoin-
tierojen kaventamisen, mutta valtakunnallisten palvelukeskusten käyt-
tövelvoitteen ja nykyisten toimivien ja kustannustehokkaiden palvelun-
tuotantomallien rikkoutumisen arvioitiin haittaavan palveluista aiheutu-
vien kustannuksien kasvun hillintää. 

Lausunnon mukaan esitysluonnoksista puuttuivat maakunnan itsehal-
linnolliset elementit, joten maakuntalakiluonnos olisi voinut olla huomat-
tavasti esitettyä yksinkertaisempi. Valtion ohjaus oli esityksen mukaan 
tiukka ja mahdollisuudet maakunnan omalle talouden ohjaukselle ja ta-
loudelliselle päätöksenteolle olivat vähäiset. Maakunnalle esitetty tehtä-
väkokonaisuus oli liian laaja ja monien esitetyistä tehtävistä arvioitiin 
hoituvat paremmin Helsingin tai pääkaupunkiseudun kaupunkien järjes-
tämänä toimintana. 

Lausunnon mukaan omaisuusjärjestelyjä koskevat ratkaisut eivät olleet 
hyväksyttäviä, vaan niiden olisi tullut perustua ns. laajaan jakautumis-
malliin. Myöskään kuntien verotusoikeutta ei olisi tullut rajata. Kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuvat esitykset tasausjärjeste-
lystä sekä uusista valtionosuuskriteereistä ja niiden painotuksista eivät 
olleet perusteltuja. 

Toinen lausunnon kohteena olevaan säädöstöön kytkeytyvä kokonai-
suus on hallituksen esitysluonnos laiksi alueiden kehittämisestä ja kas-
vupalvelusta ja Uudenmaan erillisratkaisusta, josta kaupunginhallitus 
antoi lausunnon 22.4.2017 (§ 443). Esitysluonnoksen mukaan maakun-
ta ottaisi vastatakseen entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat 
tähän liittyvät tehtävät, maakunta ja kunta toimisivat kumppaneina elin-
voimatehtäviin liittyvissä asioissa ja mahdollisimman paljon palveluita 
annettaisiin yksityisten tahojen tuotettavaksi. Viranomaistehtävinä hoi-
dettaisiin vain se, mikä on välttämätöntä. Pääkaupunkiseudulle luotai-
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siin kuntayhtymään pohjautuva erillisratkaisu ja kasvupalveluiden jär-
jestämisvastuu siirrettäisiin perustettavalle Pääkaupunkiseudun kasvu-
palvelukuntayhtymälle.

Lausunnon mukaan esityksen tavoitteista oikein asetettuja olivat aluei-
den kasvu ja elinvoimaisuus, alueellisten erityispiirteiden huomioimi-
nen, työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen ja palveluiden parempi 
vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin. Keskeiseksi tavoitteeksi oli nostettu 
myös kilpailullinen monituottajamalli, jossa rajataan julkinen palvelutuo-
tanto pois lukuun ottamatta yhtiöitettyä tuotantoa markkinapuutetilan-
teessa.

Lausunnon mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelutuo-
tantoa hyödyntävä malli olisi esitettyä kilpailullista monituottajamallia 
parempi ja riskittömämpi ja mahdollistaisi erilaisten hybridimallien käy-
tön palveluiden kehittämisessä. Julkisen sektorin oman palvelutuotan-
non kieltämisen arvioitiin vaikuttavan erityisen negatiivisesti vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien palveluihin.

Esityksen todettiin olevan aluekehittämisen osalta pääosin riittävän sel-
keä, mutta ylikorostavan tulevien maakuntien asemaa aluekehitykses-
sä. Suuret kaupungit vastaavat todellisuudessa merkittäviltä osin aluei-
den kehityksestä ja niiden roolin tulisi olla vahvempi.

Uudenmaan erillisratkaisun osalta lausuntoon sisältyvät merkittävimmät 
muutosesitykset koskivat kasvupalvelukuntayhtymään esitetyn äänileik-
kurin poistamista sekä oikeutta sopia perussopimuksen ulkopuolella sii-
tä, mitä kuntien tehtäviä kuntayhtymään mahdollisesti siirretään.
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Asia käsiteltävä kaupunginhallituksen 
12.6.2017 kokouksessa

§ 653
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksista hallituksen esi-
tyksiksi laeista julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden 
kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä kotoutumi-
sen edistämisestä

HEL 2017-005574 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavan 
lausunnon:

Lausunnon tiivistelmä

Esityksillä annetaan kasvupalveluiden sisällöille väljät puitteet ja mah-
dollistetaan palveluiden tarjoaminen monituottajamallilla palveluinno-
vaatioita hyödyntämällä. Ehdotetut säädökset edistävät keskeisiltä si-
sällöiltään kasvupalveluiden tehokkuutta. Joustavuutta lisää mahdolli-
suus toteuttaa työnhakijan palvelutarvearvio joko julkisena tai yksityi-
sesti tuotettuna toimintana. Lausunnossa esitettävät yksityiskohtaiset 
muutosehdotukset koskevat palveluiden toteuttamista ja yhteensovitta-
mista asiakasnäkökulmasta.

Palveluiden saannin takaamiseksi asiakkaille yksityistä tuotantoa tulee 
tarvittaessa voida täydentää julkisin palveluin. Erityisen tärkeää on taa-
ta julkiselle toimijalle mahdollisuus tuottaa palvelutarvearvioinnin lisäksi 
palveluohjausta, jotta työnhakijaa voidaan lakiesityksissä edellytetyllä 
tavalla ohjata valinnanvapautensa käyttämisessä sekä varmistaa mo-
nialaisten palveluiden vaikuttavuus.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen erottaminen kasvupalvelukoulutukses-
ta pitää sisällään riskejä. Palveluiden tarkoituksenmukainen yhteenso-
vittaminen voi vaarantua, mikäli työpaikalla tapahtuvia palveluita ei kye-
tä joustavasti yhdistämään ammatilliseen koulutukseen. Tämän estämi-
seksi kasvupalveluiden järjestäjän tulee voida hankkia myös tutkintoihin 
ja osatutkintoihin johtavaa koulutusta.

Työnhaun aktiivimallin hallinnollisia kustannuksia ja vaikutuksia työnha-
kijoihin sekä työnantajien toimintaan ei ole esityksessä riittävästi huo-
mioitu. Velvoitetyöllistämistä koskevat säännökset vanhentuvat maa-
kuntauudistuksen myötä, minkä vuoksi ne tulee poistaa uudesta laista.
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Yritystukien kokonaisuuden on oltava väljästi säännelty, jotta maakun-
nalla ja kuntayhtymällä on mahdollisuus ylläpitää tukijärjestelmää alu-
eellisista tarpeista käsin. Helsingin kaupunki kannattaa esitystä startti-
rahan muuttamisesta yrityskohtaiseksi tueksi. Yritystukien kokonaisuu-
den on tuettava yrittäjäksi ryhtymistä eri muodoissaan, myös yhteis- se-
kä kasvuyrittäjyyttä.

Työttömyysturvatehtävien kokonaisuutta sekä työnhakijan palvelupro-
sessia yksinkertaistavat muutokset ovat kannatettavia. Myös sosiaalisia 
yrityksiä koskevan lainsäädännön kumoaminen on esityksen nojalla pe-
rusteltua.

Nopea työllistyminen on oikea lähtökohta kotoutumisen edistämistä 
koskevaksi lainsäädännöksi. Uudenmaan kuntayhtymä on kuitenkin 
huomioitava esityksessä nykyistä vahvemmin. Maakunnan yhteensovit-
tamistehtävää ja kotoutumisen palvelukokonaisuuden johtamista ei ole 
esityksessä riittävän selkeästi määritelty. Kuntaan osoittamisesta pää-
tettäessä on lisäksi tärkeää, että sijoittaminen perustuu aina maakun-
nan ja kunnan keskinäiseen sopimukseen.

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

Yleiset huomiot

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä sitä, että esityksessä annettaisiin 
maakunnalle, Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle ja kasvupalve-
luiden palveluntuottajille laaja liikkumatila määritellä palveluiden sisällöt 
ja toteuttaa innovatiivisesti suunniteltuja palveluita. Esitetyillä uudistuk-
silla mahdollistetaan uudenlaisia palvelukonsepteja ja asiakaslähtöi-
semmät sekä tehokkaammat tavat tuottaa palveluita ja edistää työlli-
syyttä. Toiminnan tarkoituksenmukainen organisoituminen asiakastar-
peiden pohjalta tulee olla mahdollinen myös monialaisissa palveluissa. 
Esitys työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun 
lain kumoamisesta keskeinen sisältö säilyttäen on näin ollen perusteltu. 

Tarkemmat lakiluonnosta koskevat muutosehdotukset koskevat erityi-
sesti aktiivisen työnhaun edellytystä, kasvupalvelukoulutuksen ja am-
matillisen työvoimakoulutuksen järjestämistä ja yhteensovittamista, pal-
veluohjauksen julkista tuottamista sekä velvoitetyöllistämistä. 

Lain valmistelusta on huomautettava, että nykytilan arviointi on esityk-
sessä jäänyt puutteelliseksi. Esityksen vaikutusten arviointi on lausun-
tovaiheessa vielä kesken, mitä on lausunnon antajan kannalta pidettä-
vä epätyydyttävänä. Lausunnon antajalla ei siten ole mahdollisuutta an-
taa perusteltua kannanottoa esityksen vaikutusten arvioinnin osalta. 
Yksityiskohtaiset perustelut on osittain kirjoitettu hyvin yleisesti, ja pe-
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rusteluissa on toistettu pykälän sanamuoto. Näiltä osin lausunnossa 
pyritään myös täydentämään perusteluja sekä esitettyä vaikutusarviota.

1 luku Yleiset säännökset

Lakiesityksen mukaan Uudenmaan kuntayhtymään sovellettaisiin, mitä 
laissa säädettäisiin maakunnasta. Säädös on selkeä ja korostaa kun-
tayhtymän maakuntaa vastaavaa vastuuta kasvupalveluiden kokonai-
suudesta Uudellamaalla.

Lakiesitys on luonteeltaan mahdollistava ja antaa palveluille väljästi 
määritellyt puitteet. Maakunnilla ja kuntayhtymällä olisi nykyisiin työ- ja 
elinkeinotoimistoihin nähden laajemmat mahdollisuudet hankkia erisi-
sältöisiä palveluita ja palveluiden muodostamia kokonaisuuksia. Kasvu-
palveluiden järjestäjälle ja tuottajalle esityksessä annettu liikkumatila tu-
kee monituottajamallin tarkoituksenmukaista toteuttamista. Maakuntien 
ja kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudelle on tärkeää, että palvelu-
jen sisällöstä ei säädetä lailla nyt esitettyä tarkemmin. 

Tuloksellisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös asiakkaan saamien pal-
veluiden saatavuus. Tämän varmistamiseksi lain 2 § 4 momentin palve-
luntuottajiin tuleekin yhtenä vaihtoehtona lisätä julkisen sektorin oma 
tuotanto. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä julkisen sektorin oman tuo-
tannon oikeuden säilyttämistä, koska markkinapuutetilanteen määritte-
leminen käytännössä on vaikeaa, hallinnollisesti raskasta tai mahdo-
tonta. Lainsäädännöllä ei tule muodostaa tarpeettomia esteitä yksityi-
sesti tuotettujen kasvupalveluiden joustavalle täydentämiselle julkisesti 
tuotetuilla palveluilla esimerkiksi erityisryhmien, kuten vaikeasti työllis-
tyvien kohdalla. Tämä olisi myös lain mahdollistavan hengen mukaista.

Julkisen tuotannon säilyttäminen on tärkeää myös maakuntien ja kun-
tayhtymän palveluhankintoihin liittyvän osto-osaamisen ylläpitämiseksi 
ja jotta palveluiden kustannustasoa voidaan vertailla ja kontrolloida. 
Sallimalla kasvupalveluviranomaisen oma palvelutuotanto vaikutetaan 
samalla välillisesti yksityisesti tuotettujen kasvupalveluiden kustannus-
tehokkuuteen. Järjestäjän intressinä on aina, että palvelutuotanto on 
mahdollisimman kustannustehokasta ja laadukasta tuotantotavasta riip-
pumatta. Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään yksityistä palvelutuotan-
toa ja hyödyntämään markkinoita kasvupalveluiden tuottamisessa kai-
kissa tilanteissa. 

2 luku Työnhakijan palveluprosessi

6 § Työnhaun voimassaolon päättyminen

Helsingin kaupunki suhtautuu kriittisesti esitettyihin muutoksiin, joilla 
työnhakijoita velvoitettaisiin hakemaan vähimmäismäärä työpaikkoja 
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seitsemän päivän ja 12 viikon tarkastelujaksoilla. Perusteluina ovat eri-
tyisesti mallin hallinnollinen raskaus sekä mahdolliset kielteiset vaiku-
tukset verotuloihin sekä työnantajien halukkuuteen ilmoittaa työpaikko-
ja.

Esitetty aktiivimalli ei huomioi työnhakijoiden yksilöllisiä tilanteita ja pal-
velutarpeita eikä edistä maakuntien itsenäisyyttä kasvupalveluiden jär-
jestämisessä. Maakunnilla ja Uudenmaan kuntayhtymällä tulee olla 
mahdollisuus räätälöidä palvelut työnhakijan yksilöllisten tarpeiden pe-
rusteella, kuten muissa Pohjoismaissa.

Kasvupalveluiden tavoitteina tulee olla muun muassa kestävä julkinen 
talous, työllisyysasteen nostaminen, osaavan työvoiman ja työpaikko-
jen kohtaaminen ja työttömien pitkäkestoinen siirtyminen pois julkisilta 
tulonsiirroilta ansiotyöstä tai yritystoiminnasta saadun tulon piiriin. Esi-
tysluonnoksen vaikutusarvion mukaan tutkimustulokset osoittavat, että 
etuuden saamisen tiukemmat ehdot ovat johtaneet työnhakijoita siirty-
mään pienempipalkkaisiin töihin tai muiden etuuksien saajiksi sekä työ-
voiman ulkopuolelle. On perusteltua olettaa, että muille etuuksille siirty-
minen koskisi erityisesti henkilöitä, joiden työnhakutaidot ja valmiudet 
käyttää sähköisiä järjestelmiä ovat esimerkiksi heikon kielitaidon, fyy-
sisten esteiden tai muiden syiden, kuten puuttuvan osaamisen vuoksi 
puutteelliset. Ehdotetuilla muutoksilla voisi näin ollen olla kielteisiä vai-
kutuksia verotulokertymään ja syrjäyttäviä vaikutuksia osalle työttömis-
tä.

Esitetystä vaikutusarviosta poiketen on ilmeistä, että aktiivimalli vaatisi 
niin kasvupalveluviranomaiselta kuin työttömyysetuuden maksajalta 
huomattavia resursseja ja soveltuvaa tietojärjestelmää aktiivisen työn-
haun toteuttamista koskeviin selvityksiin, mikäli seurannassa edellytet-
täisiin työnhakijalta esimerkiksi haettujen työpaikkojen soveltuvuusedel-
lytysten täyttymistä. Lisäksi viranomaisia työllistäisi niiden yksilöllisten 
olosuhteiden arviointi, joiden nojalla työnhakijalla olisi ollut oikeus olla 
hakematta työpaikkaa seitsemän päivän tarkastelujaksolla. Esitys on 
ristiriidassa muiden esillä olleiden muutosten kanssa, joilla vähennettäi-
siin TE-toimiston työttömyysturvan sanktiointiin liittyviä tehtäviä ja va-
pautettaisiin resursseja käytettäväksi ydintehtäviin, kuten työnvälityk-
seen ja työttömien osaamisen kehittämiseen.

Helsingin kaupunki pitää mahdollisena, että kaikkia koskeva työnhaku-
velvoite vähentäisi työnantajien kiinnostusta ilmoittaa julkiseen työnväli-
tykseen avoimia työpaikkoja, joihin suuri määrä työnhakijoita hakisi 
täyttääkseen aktiivisen työnhaun velvoitteensa. Varsinkaan pienemmil-
lä työnantajilla ei ole resursseja käsitellä suurta määrää työhakemuk-
sia. Vähentynyt halukkuus ilmoittaa paikkoja julkisessa haussa voisi 
vaikuttaa kielteisesti työmarkkinoiden toimivuuteen ja työttömien sijoit-
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tumiseen työhön. Näistä syistä esitettyjä muutoksia ei voida pitää sel-
laisina, jotka edistävät työnhakijoiden osaamisen ja työpaikkojen koh-
taantoa ja palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen varattujen voima-
varojen tehokasta käyttöä.

8 § Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnin menetelmät

Esityksen 8 § mukaan työnhakijan palvelutarpeen arviointi toteutettai-
siin kolmen kuukauden välein. Palvelutarpeen arviointi voisi tapahtua 
muullakin tavoin kuin haastattelussa. Muutos on kannatettava siltä 
osin, kun se mahdollistaa tarvittaessa joustavammat ja yksilöllisemmät, 
monikanavaiset toimintamallit palvelutarpeen arvioimiseksi. Samalla on 
kuitenkin varmistettava, ettei muutoksella tavoitella ensisijaisesti välittö-
miä kustannussäästöjä ja siksi epäsuorasti kannusteta siirtymään mui-
hin kuin henkilökohtaiseen kontaktiin perustuviin palvelumuotoihin pit-
käkestoisen vaikuttavuuden kustannuksella.

Työnhakijoiden määräaikaishaastatteluiden vaikuttavuutta perusteltiin 
hallituksen esityksessä 209/2016 henkilökohtaisen asioinnin merkityk-
sellä työnhakijan työllistymiselle erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa. 
Määräaikaishaastattelut ovat alkaneet vasta keväällä 2017, minkä 
vuoksi niiden tuloksellisuutta ei ole voitu arvioida vielä esitystä annet-
taessa. Tiivis henkilökohtainen palvelu on kuitenkin olennainen osa esi-
merkiksi Tanskan mallia. Myös Helsingin kaupungin kokemukset nuor-
ten Ohjaamo- ja Respa-hankkeista sekä maahanmuuttajien osaamis-
keskus-toiminnasta viittaavat siihen, että nykyjärjestelmässä on työnha-
kijoiden henkilökohtaisen palvelun kohdalla merkittävä palveluaukko. 
Mikäli kasvupalveluiden rahoitukseen esitetyt muutokset kannustavat 
kasvupalveluviranomaisia käyttämään jatkossa muita kuin henkilökoh-
taisia palvelukanavia, työllistymisen esteitä ja palvelutarpeita voi myös 
jäädä piiloon. Edellä esitetyistä syistä Helsingin kaupunki katsoo, että 
riittävät resurssit on varattava myös henkilökohtaiseen palveluun.

Palveluista sopimisen velvoittavuus

Palvelutarvearvion ja palveluista sopimisen velvoittavuuden arviointi on 
lakiesityksen pohjalta haastavaa. Esityksen mukaan työllistymissuunni-
telmista luovuttaisiin ja jatkossa sovitut asiat tallennettaisiin asiakastie-
tojärjestelmään. Parhaimmillaan työllistymissuunnitelmista ja erityisesti 
niiden määräaikaisesta tarkistamisesta luopuminen voi sujuvoittaa pal-
veluprosessia sekä vähentää suunnitelmien seurantaan liittyvää viran-
omaistyötä. Palveluista sopiminen toteutettaisiin tällöin muilla tavoin 8 
§:n mukaisesti.
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Helsingin kaupunki toteaa, että palveluista sopimisen luonnetta tulee 
esityksessä kuitenkin olennaisesti täsmentää. Erityisesti on tarkennet-
tava sitä, mikä olisi yhdessä sovittujen ja asiakastietojärjestelmään kir-
jattujen toimenpiteiden juridinen sitovuus tai niistä kieltäytymisen suhde 
työttömyysetuuden saamiseen. Samalla on arvioitava, onko kirjausten 
velvoittavuus eritasoinen, mikäli ne tekee viranomainen tai yksityisen 
kasvupalveluiden tuottajan edustaja. Työnhakijan palveluista sopiminen 
tulee tehdä tavalla, joka mahdollistaa palveluiden velvoittavuuden ja ta-
kaa asiakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteu-
tumisen mutta myös palveluprosessien joustavuuden.

Työllistymissuunnitelmien poistuessa myös maahanmuuttajien kotoutu-
missuunnitelmia koskevien säädösten osalta tulee selvittää, voidaanko 
työllistämissuunnitelmia vastaava velvoite noudattaa kasvupalveluissa 
kotoutumissuunnitelmaa poistaa myös maahanmuuttaja-asiakkailta, jot-
ka lakiesitys tällä hetkellä asettaisi eriarvoiseen asemaan.

Palvelutarpeen arvioiva taho

Esityksen mukaan palvelutarpeen voisi arvioida maakunta tai kuntayh-
tymä tai vaihtoehtoisesti palveluntuottaja. Helsingin kaupunki katsoo, 
että esitys mahdollistaa tältä osin joustavat toimintamallit. Kannatetta-
vaa on myös, että maakunta tai kuntayhtymä voisi tehdä tarkempia ar-
viointeja niille, joilla digitaalisen arvioinnin perusteella havaitaan esi-
merkiksi pitkäaikaistyöttömyyden riski tai viitteitä monialaisesta palvelu-
tarpeesta.

Palvelutarvearvioon liittyviä säädöksiä tulee kuitenkin selkeyttää sen 
osalta, mikä on palvelutarpeen arvioinnin, asiakkaan informoinnin ja 
palveluohjauksen suhde toisiinsa. Niitä ei ole tarkoituksenmukaista täy-
sin erottaa toisistaan, sillä käytännössä osana palvelutarvearviota teh-
dään palveluohjausta ja osana palveluohjausta päivitetään palvelutar-
vearviota. Esitystä tulee täydentää niin, että palvelutarvearvioinnin yh-
teydessä ja sen lisäksi julkisella toimijalle annetaan mahdollisuus tehdä 
myös palveluohjausta.

Riittävällä palveluohjauksella varmistetaan asiakkaiden tehokas ohjau-
tuminen heille parhaiten soveltuviin palveluihin ja valinnanvapauden 
täysimääräinen hyödyntäminen.

9 § Monialaisen palvelutarpeen arviointi

Helsingin kaupunki pitää oikeansuuntaisena esitystä työllistymistä edis-
tävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain eli TYP-lain ku-
moamisesta. Sisällyttämällä lain keskeinen sisältö rekrytointi- ja osaa-
mispalvelulain 9 §:ään parannetaan järjestäjän mahdollisuuksia toteut-
taa vastaava monialainen palvelu haluamallaan tavalla etenkin uudes-
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sa tilanteessa, jossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että kasvupal-
veluiden tuotanto on hajautettu useille toimijoille. Kasvupalveluiden ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajat tulee tarvittaessa vel-
voittaa osallistumaan asiakkaan palveluiden yhteensovittamiseen. Asia 
on ratkaistava lain jatkovalmistelussa. 

Kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että ulkoistettaessa palvelu-
tuotantoa useille yksityisille toimijoille voi kokonaisvastuu palveluista 
hajaantua asiakkaan vahingoksi. Kasvupalvelut linkittyvät monialaisiin 
palvelupolkuihin useilla asiakasryhmällä nuorista pitkäaikaistyöttömiin. 
Esimerkiksi nuorille suunnatulla Ohjaamo-toiminnalla voidaan tukea 
asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti asumisesta terveyteen, 
koulutukseen ja työllistymiseen ja pitkällä tähtäimellä ehkäistä esimer-
kiksi syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Yhden luukun monialaista pal-
velukonseptia ja koulutuspolkuja työttömille maahanmuuttajille on kehi-
tetty myös Helsingin kaupungin ylläpitämässä Stadin osaamiskeskuk-
sessa.

Yksityinen kasvupalvelutuotanto ei yksinään ole riittävä Ohjaamo-toi-
minnan kaltaisten, laaja-alaiseen hyvinvointiin tähtäävien palveluiden 
toteuttamiseen. Merkittävimmät riskit ovat asiakkaan palvelutarpeiden 
virheellinen arviointi, asiakkaiden valikointi tai palveluiden yksityisten 
kannattavuuslaskelmien vaikutus asiakkaan saamaan tukeen. Toteu-
tuessaan nämä saattaisivat johtaa esimerkiksi asiakkaan jättämiseen 
vaille palvelua ja yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä huonoon lopputu-
lokseen.

Johtopäätöksenä Helsingin kaupunki katsoo, että lakiin on lisättävä jul-
kisen toimijan mahdollisuus palveluohjaukseen erityisesti silloin, kun 
sen yhteydessä tehdään palvelutarvearviointia. Näin varmistetaan, että 
Ohjaamo-toiminnan kaltaiset monialaiset palvelumallit voidaan säilyt-
tää.

3 luku Rekrytointi- ja osaamispalvelut

Helsingin kaupunki katsoo, että lain tulee mahdollistaa osaavan työvoi-
man saatavuus, ammatillinen liikkuvuus ja työttömien työllistymisen 
edistäminen myös koulutuksen keinoin. 

Esityksen mukaan rekrytointipalveluina tarjottaisiin tietoa työvoiman 
saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää 
neuvontaa sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittamista. 
Osaamispalveluina tarjottaisiin ammatinvalinta- ja uraohjausta, kasvu-
palvelukoulutusta. Rekrytointi- ja osaamispalveluina voitaisiin lisäksi 
tarjota muita rekrytointia ja työnhakua sekä henkilöasiakkaan osaamis-
ta kehittäviä palveluita sekä työkokeilua. Tältä osin säätely tarjoaa pal-
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veluille riittävän väljät puitteet ja tukee uusien palveluiden ja toiminta-
mallien kehittämistä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkintoon tai 
tutkinnon osan suorittamiseen johtava koulutus järjestettäisiin kuitenkin 
kasvupalvelukoulutuksen sijaan työvoimakoulutuksena, ja se rahoitet-
taisiin opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista. Helsingin kaupunki 
kiinnittää huomiota muutokseen liittyviin riskeihin ja pitää tärkeänä, että 
asiakkaalle koulutus ja muut palvelut näyttäytyvät yhtenä kokonaisuute-
na rahoituksen alkuperästä riippumatta.

Kasvupalveluiden, ammatillisen osaamisen lisäämisen ja aikuiskoulu-
tuksen on kytkeydyttävä tiiviisti yhteen. Työpaikoilla tapahtuviin palve-
luihin, kuten työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön, on voitava integroi-
da joustavasti osaamisen tunnistamisen palveluita ja koulutuksia. Työn-
hakija hyötyy työnhaussaan enemmän esimerkiksi oppilaitoksen myön-
tämästä osatutkinnosta kuin vastaavan sisältöisestä koulutuksesta, jon-
ka vastaavuutta ammatillisiin opintoihin ei ole voitu arvioida. Osatutkin-
not mahdollistavat myös väylän kokonaisten tutkintojen suorittamiseen. 
Tämä väylä on tärkeä vailla toisen asteen koulutusta oleville työttömille.

Yksilöllisten koulutuspolkujen ja palveluiden joustavan yhteensovittami-
sen varmistamiseksi lakiehdotusta on muutettava niin, ettei kasvupal-
veluiden järjestäjän oikeutta koulutuspalveluiden ostamiseen rajata ra-
hoituksen lähteeseen perustuen. Sen sijaan kasvupalvelukoulutuksena 
tulee voida hankkia myös tutkintoon tai osatutkintoon johtavaa koulu-
tusta oppilaitoksilta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Edellä esitetyn vuoksi Helsingin kaupunki katsoo, että työttömille suun-
nattu tutkintoon johtava koulutus tulee ensisijaisesti säilyttää työ- ja 
elinkeinoministeriön hankintajärjestelmässä. Poikkeuksena tästä on lu-
ku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutus, jonka sijoittumi-
nen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on perusteltua. 

Kasvupalvelukoulutuksen opiskelijavalinta tulee lakiluonnoksessa esite-
tyn mukaisesti säilyttää maakunnalla tai Uudenmaan kuntayhtymällä. 
Kasvupalveluiden asiakkaina olevia työttömiä työnhakijoita tulee myös 
voida suosia tutkintoon johtavien koulutusten valinnassa heidän osaa-
misensa parantamiseksi ja työllistymisensä edistämiseksi, vaikka kou-
lutusten rahoitus tulisikin opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.

4 luku Työkokeilu

Esityksen 13 § mukaan osaamispalveluna voitaisiin tarjota ”työkokeilua 
ja muita henkilöasiakkaan osaamista kehittäviä palveluita”. Perusteluis-
sa sivulla 102 viitataan työkokeilun käyttämiseen osaamisen kehittämi-
seen. Tämä tulee huomioida lakiluonnoksessa, jonka mukaan työkokei-
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lua voitaisiin tällä hetkellä käyttää ainoastaan joko alan soveltuvuuden 
arviointiin tai työmarkkinoille paluun tukemiseen. Esitysluonnosta tulee 
täsmentää niin, että työkokeilun ja muiden työpaikalla toteutettavien 
palveluiden käyttäminen myös osaamisen kehittämiseen on mahdollis-
ta esimerkiksi silloin, kun työkokeilun aikana tunnistetaan osaamista tai 
suoritetaan tutkinnon osia. Vastaavasti työkokeilua tulee olla mahdollis-
ta käyttää myös ennakkojaksona oppisopimuskoulutukseen, jolloin sii-
hen voidaan yhdistää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

27 § Muu työpaikalla järjestettävä palvelu

Mahdollistamalla kasvupalveluiden joustava toteuttaminen työpaikalla 
esityksen mukaisesti edistetään työttömien sijoittumista aitoon työym-
päristöön, vahvistetaan työelämätaitoja, ammatillista osaamista ja kon-
taktien muodostumista sekä tuetaan jatkotyöllistymistä. Palvelut tulee 
toteuttaa niin, etteivät työkokeilu tai muut työpaikalla järjestettävät pal-
velut syrjäytä työsuhteista työtä.

5 luku Työllistämisvelvoite

Esityksessä säilytettäisiin kuntien työllistämisvelvoite, jonka mukaan 
työnhakijan kotikunnan tulee järjestää kuuden kuukauden työjakso niille 
yli 57-vuotiaille työttömille, joiden oikeus palkansaajan työttömyyspäi-
värahaan päättyy enimmäisajan takia eikä heille ole pystytty järjestä-
mään muuta työllistymistä edistävää palvelua.

Helsingin kaupunki katsoo, että velvoitetyön mielekkyyttä palvelumuo-
tona on arvioitava kriittisesti ja palvelusta tulee ensisijaisesti luopua ko-
konaan.

Velvoitetyön tarkoitus on saada asiakas palaamaan työttömyyspäivära-
halle. Tämän passivoivan tavoitteen vuoksi sitä ei tule pitää työllisty-
mistä edistävänä palveluna tai kasvupalveluna. Velvoitetyöllistämiseen 
käytetyt määrärahat vähentävät kuitenkin muille työttömille suunnattu-
jen palveluiden määrää. Vuonna 2016 Helsingin kaupunki työllisti noin 
200 velvoitetyöllistettävää, ja lakimuutosten myötä määrän odotetaan 
kasvavan 300 henkilöön vuonna 2017. Nykyisen esityksen mukaisena 
toteutuessaan velvoitetyöllistettävien määrän ennakoidaan pysyvän vä-
hintään samankaltaisena vuonna 2019. Määrää voivat nostaa työttö-
myyspäivärahan kestoon tehdyt leikkaukset sekä pitkäaikaistyöttömyy-
den keskittyminen ikääntyneille työnhakijoille.

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden vaikuttavuusseurannan mu-
kaan velvoitetyöllistämisellä kunnan tehtäviin on erittäin vähäinen vai-
kutus asiakkaiden uudelleentyöllistymiseen. Velvoitetyöllistämisestä ai-
heutuu julkiselle sektorille kuitenkin merkittäviä kustannuksia TE-toimis-
ton myöntämän palkkatuen ja kunnalle jäävien palkkakustannusten 
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muodossa. Velvoitteen perusteella työllistettiin koko Suomessa noin 3 
200 henkilöä vuonna 2016. Vuonna 2019 laki tulisi kattamaan valtakun-
nallisesti joitakin tuhansia työnhakijoita. Palvelun järjestäminen aiheut-
taa sekä TE-toimistolle että kunnille merkittäviä hallinnollisia kustan-
nuksia kohderyhmän kokoon nähden. Palvelusta ei ole tarvetta säätää 
lailla.

Suurin osa kunnan työllistämisvelvoitteen nojalla tarjoamista palkkatue-
tuista työpaikoista on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden avustavia teh-
täviä. Helsingin kaupungin asiakkaina olleista velvoitetyöllistettävistä 
kaksi kolmasosaa työllistyi sosiaali- ja terveysalan tehtäviin vuonna 
2016. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä uudistuksissa maakun-
nan järjestämisvastuulle työllistämisvelvoitteen säilyttämiselle kunnalla 
ei ole perustetta.

Velvoitetyötä koskeva säädös on maakunta- ja kasvupalvelu-uudistus 
huomioiden vanhentunut, ja siitä tulee luopua. Jotta ikääntyneiden pit-
käaikaistyöttömien asemaa ei heikennettäisi, oikeus työttömyyspäivära-
han lisäpäiviin tulee ulottaa automaattisesti myös niihin työttömiin, joi-
den paluuta työttömyyspäivärahan piiriin edistetään nyt velvoitetyöllä. 
Ne asiakkaat, joiden tavoitteena on palata työelämään, tulee palvella 
heidän palvelutarpeensa mukaisissa kasvupalveluissa.

Mikäli kunnan työllistämisvelvoitteesta ei luovuta, on lakiesityksessä 
ehdottomasti täsmennettävä ehdot, joiden täyttyessä kunta voi todeta 
asiakkaan tarvitsevan ensisijaisesti muita palveluita ja työllistämisvel-
voite raukeaa. Työllistämisvelvoite viittaa yksinomaan työsuhteiseen 
työhön eikä anna kunnalle mahdollisuutta ohjata asiakasta hänen pal-
velutarpeensa mukaisiin muihin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveys-
palveluihin. Tällä hetkellä myös asiakkaat, joiden työkyky on heikenty-
nyt, joutuvat ottamaan vastaan velvoitetyön voidakseen päästä takaisin 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Edellä esitetty toimeentulon 
turvaaminen ensisijaisesti lisäpäiväoikeutta laajentamalla parantaisi 
myös näiden työttömien asemaa.

Työllistämisvelvoitteen säilyessä se tulee sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistuksen myötä ulottaa esityksestä poiketen koskemaan myös 
maakuntia, joille tehtävät kunnilta siirtyvät. Velvoite tulee kohdentaa 
kuntien ja maakunnan uutta tehtävänjakoa vastaavassa suhteessa. 
Muussa tapauksessa ei kunnilla jatkossa tosiasiallisesti ole edellytyksiä 
lain vaatimaan työllistämiseen.

6 luku Erinäiset säännökset

Digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia on hyödynnettävä täysimääräi-
sesti työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaannon edistämiseksi. Asiak-
kaiden anonymisoitujen tietojen julkaiseminen Työmarkkinatorissa voi 
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luoda uusia mahdollisuuksia, joiden laajuuden arviointi on kuitenkin 
haastavaa, ennen kuin luonnos tietojärjestelmälaista on valmistunut.

Tietojensaannin (6 luku 32 §) osalta on lisäksi tarkistettava säännöksen 
yhteensopivuus EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Säännös on hyvin 
yleisluontoinen ottaen huomioon, että sillä on vaikutuksia kansalaisten 
perusoikeuksissa turvattuun henkilötietojen suojaan (PL 10§). Väljät ja 
yksilöimättömät tietojensaantioikeudet eivät ole perustuslain kannalta 
mahdollisia edes silloin, kun ne on sidottu välttämättömyyskriteeriin. 
Tarkkarajaisuus edellyttää pykälässä käytetyn ilmaisun ”järjestämises-
sä välttämättömät tiedot” määrittelemistä.

31 § Muutosturvan toteuttamiseen liittyvät maakunnan tehtävät

Muutosturva-toimintamallin tavoitteena on helpottaa tuotannollis-talou-
dellisesta syystä irtisanotun pääsyä uuteen työhön tai yrittäjyyteen. Pal-
velun toteuttamiseksi viranomainen kartoittaa palvelutarpeen yhdessä 
työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa ja sovittaa työllistymistä 
edistävät palvelut (kasvupalvelut) yhteen työnantajan tarjoamien re-
surssien kanssa. Muutosturva on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tu-
kea irtisanomisuhan alaisia jo ennen työttömyysjakson alkamista.

Esityksen mukaan suurissa irtisanomistilanteissa Suomen hakiessa 
Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta EGR-asetuksen mukaisiin 
toimenpiteisiin maakunta hoitaisi julkisena hallintotehtävänä Euroopan 
globalisaatiorahaston EGR:n hankkeiden alueellisen toimeenpanon. 
Koska tehtävä liittyy olennaisesti lakisääteisten kasvupalveluiden jär-
jestämiseen, esitystä on täsmennettävä niin, että globalisaatiorahaston 
hankkeiden toimeenpano osoitetaan Uudellamaalla yksiselitteisesti Uu-
denmaan kuntayhtymälle. Näin varmistetaan joustava reagointi isoissa 
irtisanomistilanteissa.

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta

Yleiset huomiot

Yrityksille myönnettävät tuet muodostavat keskeisen instrumentin uu-
den yritystoiminnan ja kasvun luomiselle. Rahoitusvälineiden kautta 
kasvupalvelut ja aluekehittäminen linkittyvät voimakkaasti toisiinsa. Jot-
ta palvelut muodostaisivat mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden, 
myös aluekehityksen tehtävät, mukaan lukien rakennerahastojen välit-
tävän toimielimen tehtävät, tulee Uudellamaalla siirtää Uudenmaan 
kasvupalvelukuntayhtymälle. Asiasta on lausuttu alueiden kehittämistä 
ja kasvupalveluita koskevan lain yhteydessä 24.4.2017.

Maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä 
maakuntien vastuulle. Kuntien osuutta työmarkkinatukeen on perusteltu 
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niiden roolilla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajana, joten vastuu 
työmarkkinatuen osarahoituksesta tulee uudistuksessa siirtää palvelui-
den mukana sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoaville maakunnille. Työ-
markkinatuen rahoitusosuuden säilyttäminen kunnilla heikentäisi lisäksi 
valtakunnallisesti kuntien edellytyksiä tarjota kasvupalveluita täydentä-
viä omia työllisyyspalveluitaan ja Uudellamaalla kuntien mahdollisuuk-
sia yhdistää resurssejaan kasvupalveluiden rahoittamiseksi kasvupal-
velukuntayhtymän kautta.

1 Luku Yleiset säännökset

Lakia sovellettaisiin kokonaisuudessaan Euroopan unionin rakennera-
hasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rahoitettaviin 
sekä kansallisiin tukiin, maakunnan lisäksi myös työ- ja elinkeinominis-
teriön ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin tukiin erinäisten 
säädösten mukaisesti. Laissa säädettäisiin muun muassa yritykselle 
myönnettävistä tuesta, palkkatuesta sekä tuista kehittämis- ja inves-
tointitoimintaan voittoa tavoittelemattomille oikeushenkilöille.

Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että Uudenmaan kuntayhtymällä on 
käytössään kaikki mahdollisuudet rahoitusten ja tukien myöntämiseen 
maakuntiin verrattavasti. Kuntayhtymän tulee voida myöntää esimerkik-
si erilaisia tukia kansainvälistymistoimintaan tai ulkomaisten kasvuyri-
tysten houkuttelemiseksi alueelleen. Tämä voisi merkitä esimerkiksi 
palveluita yrityksille, jotka vasta harkitsevat sijoittumista Uudellemaalle. 
Tämän varmistamiseksi on asiaan liittyviin lakeihin tehtävä tarvittavat 
muutokset, jotta kuntayhtymä voisi esimerkiksi kuntalain estämättä 
myöntää tukea tai tarjota palveluita myös kunnan ulkopuoliselle, tarvit-
taessa ulkomaalaiselle, toimijalle.

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta luopuminen esitetyn mukaisesti on 
perusteltua, sillä esimerkiksi järjestöt saavat kasvupalvelu-uudistukses-
sa selkeämmän palveluntuottajaroolin. Muutoksilla edistetään järjestö-
toiminnan kehittymistä ja vahvistumista. Ennen kaikkea palveluntuotta-
ja-asemalla mahdollistetaan järjestöjen tarjoamien palveluiden kehittä-
minen innovatiivisemmin kuin muutaman vuoden aikajänteeseen pe-
rustuvalla, kriteereiltään tarkasti säädellyllä hankerahoituksella. Työlli-
syyspoliittisen avustuksen myöntämiskriteerit ovat myös olleet tarpeet-
toman rajaavat ja raportointimenettelyt raskaita. Maakunnan ja Uuden-
maan kuntayhtymän harkintavaltaan tulee kuitenkin jäädä mahdollisuus 
myöntää erilaisia yleishyödyllisiä avustuksia halutessaan ja päättää it-
senäisesti avustusten myöntämisen kriteereistä. 

2 Luku Yritykselle myönnettävät tuet

Tukea yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myönnettäisiin 
kansallisista varoista. Sen myöntäisi Uudellamaalla Uudenmaan kun-
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tayhtymä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain 18 
§:n mukaisesti.

Yritystukien myöntämisen edellytyksistä, tuen käyttökohteista ja enim-
mäismäärästä on esityksen mukaan tarkoitus säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Kansallisen sääntelyn tulee olla väljää ja mah-
dollistavaa, jotta maakunnat ja Uudenmaan kuntayhtymä voivat asettaa 
tarkempia edellytyksiä tuen myöntämiselle sekä vaikuttaa muihin tuen 
myöntämistä koskeviin seikkoihin alueellisista tarpeistaan käsin. Lau-
sunnossa tuodaan jäljempänä esiin seikkoja, jotka tulee huomioida 
asetusta annettaessa.

3 § Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Starttirahan korvaava tuki yritystoiminnan aloittamiseen

Helsingin kaupunki toteaa, että työttömyysturva- ja yritystukijärjestel-
mien tulee kannustaa yritystoimintaan. Aloittaville yrityksille myönnettä-
villä tuilla on merkittävä rooli uuden yritystoiminnan mahdollistamises-
sa. Yrityksille myönnettäviä tukia koskevat muutokset on sovitettava 
yhteen työttömyysturvaan suunniteltujen muutosten kanssa, joiden mu-
kaan yritystoiminnan päätoimisuutta ei arvioitaisi ensimmäisen neljän 
kuukauden aikana, jolloin yrittäjän olisi mahdollisuus saada tältä ajalta 
työttömyysturvaa (luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työttömyystur-
van muuttamisesta 4.5.2017). 

Lakiehdotuksessa on ansiokkaasti kiinnitetty huomiota aloittavalta yri-
tykseltä vaadittavan hallinnollisen työn pitämiseen vähäisenä. Aloitta-
misvaiheessa yrityksen on voitava keskittää kaikki huomionsa liiketoi-
mintansa kehittämiseen. Nykylainsäädännön mukaan starttirahaa ei 
voida myöntää, jos päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen tuen 
myöntämistä. Tämä on sitonut yrittäjän tarpeettomasti viranomaistoi-
minnan aikatauluihin ja on voinut pitkittää yritystoiminnan aloittamista. 
Yrityksen tulee esityksen mukaisesti voida aloittaa toimintansa omalla 
riskillään heti jätettyään hakemuksen, jo ennen tuen varsinaista myön-
tämistä.

Helsingin kaupunki kannattaa esitystä henkilöasiakkaille myönnettävän 
starttirahan muuttamisesta yrityskohtaiseksi tueksi. Muutos korostaisi 
tuen merkitystä yritystoiminnan aloittamiselle ja kehittämiselle yrittäjän 
toimeentulon turvaamisen sijaan. Esityksen myötä sosiaalietuuteen 
verrattavissa olevasta starttirahasta siirryttäisiin kannattavalle yrityksel-
le myönnettävään tukeen. Tällä periaatteellisella muutoksella voi olla 
myönteisiä vaikutuksia yrittäjän statukseen sekä yritystoimintaan sitou-
tumisen asteeseen. Lisäksi tuen maksaminen suoraan yritykselle edis-
täisi tuen käyttöä koskevaa huolellista harkintaa, jolloin yritys pyrkisi 
käyttämään tukea liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta mahdolli-
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simman vaikuttavasti. Tuen määrässä on kuitenkin tärkeää voida ottaa 
huomioon yritystoiminnan edellyttämä kokonaistyöpanos silloin, kun yri-
tyksessä työskentelee useita osakkaita.

Esityksen mukaan tukea voitaisiin myöntää yritykselle, jolla olisi edelly-
tykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Esityksessä on varmistetta-
va nykyistä paremmin, että tukimuodoissa ja tuen myöntämisedellytyk-
sissä huomioidaan myös kasvuyritysten erityispiirteet. Kansallisen kas-
vun tavoitteita toteuttavat ja työpaikkoja luovat erityisesti niin sanotut 
startup-yritykset, jotka hyödyntävät tai tuottavat digitalisaatioon ja uu-
teen teknologiaan perustuvia tuotteita ja ratkaisuja. Uuden luomisen 
haasteista johtuen startup-yrityksiin tarvitaan tyypillisesti kolmesta nel-
jään eri osaamisaluetta edustavaa perustajaosakasta, jotka tuovat yri-
tykseen osaamistaan ja työpanostaan.

Nykyisin starttiraha voidaan myöntää useammalle yrittäjälle samanai-
kaisesti. Startup-yrityksen ensimmäisen digitaalisen tuotteen pilottiver-
sion kehittäminen kestää Helsingin kaupungin yrityspalveluita tarjoavan 
NewCo Helsingin kokemusten mukaan pääsääntöisesti yli kaksitoista 
kuukautta. Ensimmäisen tuloja tuottavan kaupallisen version tuominen 
markkinoille on mahdollista kolmannen toimintavuoden aikana tai par-
haimmillaan toisen toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Edellä mainituista seikoista johtuen Helsingin kaupunki katsoo ensinnä-
kin, että aloittavan yrityksen saaman tuen tulisi vastata tasoltaan yrityk-
seen kiinnittyvien henkilöiden muutoin saamaa tukea. Näin tulisi olla sil-
loin, kun se on yrityksen toiminnan näkökulmasta perusteltua eli kun 
yritystoiminnan luonteen voitaisiin katsoa edellyttävän kaikkien osakkai-
den työpanosta. Käytännössä esimerkiksi peruspäivärahan suuruinen 
tuki ei ole riittävä yritystoimintaan kannustamiseksi, erityisesti ottaen 
huomioon sen, että merkittävä osa potentiaalisista uusien yritysten pe-
rustajista nauttii työttömyysaikana ansiosidonnaista työttömyysturvaa. 
Kasvuyritysten toiminnan erityispiirteet tulee ottaa huomioon myös tuen 
enimmäiskestossa.

Tukea tulee voida myöntää yhtiömuodosta riippumatta, myös toimini-
mellä toimivalle yritykselle ja osuuskunnalle.

Yritystuen kesto

Nykyinen starttiraha myönnetään kuuden kuukauden jaksoina. Tuki 
maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushake-
muksen perusteella. Startup-yrityksen tunnusmerkit täyttäville yrityksille 
tulisi liiketoiminnan suunnitelmallisen kehittämisen takaamiseksi mah-
dollistaa tarvittaessa muita uusia yrityksiä pidempi tukiaika. Myös tuen 
maksatuksen tulisi voida tapahtua pidemmissä jaksoissa. Nykykäytäntö 
jaksotuksineen ja kuukausittaisine maksatushakemuksineen lisää tuot-
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tamatonta työtä eikä palvele kehitettävän liiketoiminnan tarpeita. En-
simmäisen, enintään kahdentoista kuukauden tukijakson lisäksi tulee 
olla mahdollisuus myöntää jatkotuki perustelluista syistä.

Yritykselle myönnettävien tukien käyttötarkoitus

Tukea on esityksen mukaan saatavissa yritystoiminnan käynnistämi-
seen sekä kehittämiseen. Näistä yritystoiminnan kehittämiseen tarkoi-
tetun tuen käyttötarkoitus on esitysluonnoksessa määritelty tarpeetto-
man suppeasti.

Kehittäminen sisältää mahdollisuuden ostaa julkisen tahon subventoi-
maan hintaan analyysi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita erilaisilta pal-
veluntarjoajilta. Ulkopuolisilta saadut asiantuntija- ja muut palvelut eivät 
kuitenkaan välttämättä tuota kansainvälisille markkinoille tähtääville uu-
sille yrityksille kestävää kilpailuetua. Uudet yritykset tarvitsevat asian-
tuntijapalveluiden lisäksi tukea palkatakseen ammattilaisia, jotka evät 
ainoastaan analysoi tarpeita, vaan kykenevät jokapäiväisessä työssä 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet perustajatiimin tukena.

Edellä mainittu huomioiden esitystä tulee muuttaa niin, että mahdollis-
tetaan kehittämistuen myöntäminen laajasti yritystoiminnan kehittämi-
seen. Tuen tulee voida olla käytettävissä asiantuntijapalveluiden han-
kinnan lisäksi myös yrityksen kilpailukykyä lisääviin rekrytointeihin ja 
muihin tuotannontekijöihin.

Esityksessä Uudenmaan kuntayhtymä on määritelty 2 luvun 2 §:ssä 15 
kohdassa. Tässä yhteydessä olisi parempi käyttää viittausta siihen la-
kiin, jossa kuntayhtymä on määritelty, kuten pykälän 14. kohdassa on 
maakunnan osalta tehty.

3 Luku Voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle myönnettävät tuet kehittämis- 
ja investointitoimintaan

Esityksen 3 luvun 12 §:ssä säädettäisiin tuen siirtämisestä toiselle tuet-
tavan hankkeen toteuttamista varten. Pykälän 1 momentissa on kuiten-
kin säädetty tuen myöntämisen edellytyksestä. Tässä kohtaa lienee ol-
lut tarkoitus säätää tuen siirtämisen edellytyksestä. 

4 Luku Palkkatuki

Yksityisen sektorin työnantajalle myönnetty palkkatuki sekä palkkatuki 
oppisopimuskoulutukseen ovat olleet tehokkaimpia välineitä työnhaki-
joiden työllistymisen edistämisessä. Jotta varmistetaan työttömien työn-
hakijoiden pääsy tarpeensa mukaisiin palveluihin määrärahatilanteen 
estämättä, esityksen perusteluihin on lisättävä mahdollisuus rahoittaa 
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palkkatuen kustannuksia peruspäivärahasta myös vuoden 2018 jäl-
keen. 

7 Luku Euroopan unionin rakennerahastoja koskevat erityissäännökset

Rakennerahastotehtäviä ei tule lainsäädännöllä keskittää mihinkään 
maakuntaan, vaan niistä tulee vastata jokaisessa maakunnassa itse-
näisesti. Tehtäviä voidaan keskittää ainoastaan, jos maakunnat vapaa-
ehtoisesti sopivat siitä keskenään. Toissijaisesti mahdollisen keskittä-
misen on tapahduttava volyymien perusteella suuriin maakuntiin tai Uu-
denmaan kuntayhtymään.

Laki yksityisistä rekrytointipalveluista

Esitetyt lakimuutokset, joilla päivitetään kansalliset säädökset vastaa-
maan EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, ovat perusteltu-
ja.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

1 luku Yleiset säännökset

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen entistä vahvemmin 
Kansaneläkelaitokselle sekä työttömyyskassoille selkeyttää asiakkaan 
palveluprosessia ja parantaa maakuntien ja kuntayhtymän mahdolli-
suuksia keskittyä kasvupalvelutehtävien hoitamiseen. Kannatettavia 
ovat myös väljennykset, joiden mukaan muutkin kuin laissa luetellut, 
maakunnan tai palveluntuottajan järjestämät rekrytointia ja osaamista 
edistävät palvelut luetaan työllistymistä edistäviksi palveluiksi.

Lakiluonnoksessa on edellytetty työllistymistä edistävän palvelun kestä-
vän vähintään neljän tuntia päivässä, jotta siihen osallistumisesta voi-
daan myöntää kulukorvausta tai osallistumatta jättämistä sanktioida 
työttömyysturvan menettämisen uhalla. Seurauksena voi olla, että työn-
hakijan sitoutuminen esimerkiksi kestoltaan lyhempiin, matkustamista 
edellyttäviin ja siten kuluja aiheuttaviin ohjaus- tai valmennustapaami-
siin vähenee, mikä todennäköisesti nostaisi palvelun tuottamisen kus-
tannuksia. Muutos saattaisi myös ohjata palveluntuottajia järjestämään 
turhaan päivittäiseltä kestoltaan pitempiä palveluita. Esitys soveltuisi 
heikosti myös digitaalisten palveluiden järjestämiseen.

Työttömyysturvan tulee tukea yksityisen palvelutuotannon vapautta va-
lita tehokkaat ja tulokselliset palvelutavat ja edistää asiakkaiden pääsyä 
ja sitoutumista palveluihin palvelumuodosta riippumatta. Tästä syystä 
Helsingin kaupunki katsoo, että palvelun kestoa koskevasta tuntimää-
räisestä edellytyksestä tulee luopua.

2 luku Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset
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Esityksen 8 a §:n mukaisesta aktiivisen työnhaun edellytyksestä lausu-
taan tarkemmin rekrytointi- ja osaamispalveluita koskevan lain yhtey-
dessä kohdassa Työnhakijan palveluprosessi.

Esityksessä ei ole arvioitu, kuinka suuren muutoksen työttömien käyt-
täytymisessä aktiivisen työnhaun edellytys saisi aikaan suhteessa siitä 
aiheutuviin kustannuksiin. Kasvupalvelut säilyisivät esityksen mukaan 
velvoittavina aktiivisen työnhaun edellytyksestä riippumatta, sillä työn-
hakijalla olisi työttömyysetuuden menettämisen uhalla velvollisuus osal-
listua työllistymistä edistävään palveluun. Velvoittavat palvelut määritel-
täisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä kattavammin sisältämään myös 
muut rekrytointia tukevat ja osaamista kehittävät palvelut (työttömyys-
turvalain 2 a luku, 12 § ja 1 luku, 5 §). Koska työnhakijoiden velvolli-
suuksia näin ollen laajennetaan jo esityksellä nykyisestä, ei aktiivista 
työnhakua koskevalle säätelylle ole tarvetta.

Vaikka aktiivisen työnhaun velvoitetta ei esityksestä poiketen tule ulot-
taa kaikkiin työttömiin, tilannekohtaisesti voisi olla tarpeen sopia aktiivi-
sen työnhaun seurannasta tehostetusti tietyllä aikavälillä esimerkiksi 
työnhakuvalmennuksen yhteydessä. Tietojärjestelmään tulee näin ollen 
sisällyttää mahdollisuus raportoida työpaikkojen hakemisesta.

2 a luku Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Mahdollistamalla esityksen mukaisesti irtisanoutuminen niin sanotusta 
nollatuntityösopimuksesta ilman työttömyysturvaseuraamuksia paran-
netaan työttömyysturvalain oikeudenmukaisuutta tilanteissa, joissa työ-
tä ei tosiasiallisesti ole tarjolla.

Helsingin kaupunki kannattaa esitettyä muutosta työvoimapoliittisesti 
moitittavasta menettelystä johtuvan korvauksettoman määräajan alka-
misesta myöhennetysti 30 päivän jälkeen niin, että työnhakijalla on 
mahdollisuus korjata menettelynsä ja välttää työttömyysetuuden mene-
tys, mikäli työllistyy ennen työttömyysturvaseuraamuksen voimaantu-
loa. Vastaava toimintatapa on ollut kansainvälisissä vertailuissa, ja sen 
on todettu lisäävän työllistymisiä.

9 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Ammattirakenteen muutoksen keskellä on tärkeää ylläpitää ja lisätä 
työvoiman osaamista sekä tukea ammatillista liikkuvuutta. Työnteon ja 
osaamisen kehittämisen opiskelemalla tulee lähtökohtaisesti olla kan-
nattavaa passiiviseen työttömyyteen nähden. Valmistelussa tulee ar-
vioida tarkemmin sitä, onko omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavan 
kulukorvauksen poistuminen vuoden 2017 alussa uusilta aloituksilta vä-
hentänyt omaehtoisen opiskelun käyttöä. Mikäli muutoksella on ollut 
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kielteisiä vaikutuksia, esitystä tulee muuttaa niin, että kulukorvaus pa-
lautetaan.

Lausuntopyynnön ulkopuolelle jäävässä hallituksen esitysluonnoksessa 
laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 4.5.2017 esitetään opintojen 
laajuuden selvittämisestä luopumista niin, että opintoja pidettäisiin läh-
tökohtaisesti päätoimisina. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoittee-
na kuitenkin on, että opintoja voidaan suorittaa joustavasti, vaiheittain 
ja myös osa-aikaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisen työnha-
kijan tilanne ja opintojen päätoimisuus arvioidaan yksilöllisesti, sillä ar-
violla on vaikutusta mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuudella. Nyt 
esitetty muutos voisi johtaa opiskelun taloudellisten edellytysten heik-
kenemiseen niin nuorilla kuin aikuisopiskelijoilla ja vähentää halukkuut-
ta hakeutua sivutoimisten opintojen pariin. 

13 luku Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset

Esitysluonnoksen mukaan maakunta tai kuntayhtymä antaisi hakijalle 
päätöksen työttömyysturvaseuraamuksista. Tällä hetkellä TE-toimisto 
antaa Kelalle tai työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausun-
non, jonka perusteella maksaja tekee päätöksen työttömyysturvan 
maksamisesta tai katkaisemisesta. Vasta maksajan antama päätös on 
valituskelpoinen. Esityksen mukaan työvoimapoliittisesta lausunnosta 
luovuttaisiin. Muutosten yhtenä tarkoituksena on vähentää kasvupalve-
luviranomaisen työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä ja viranomaisten 
päällekkäistä työtä. Uudistuksessa on varmistettava, ettei etuuden 
maksajalle sekä kasvupalveluviranomaiselle tulisi päällekkäisiä tehtä-
viä. Näin olisi, mikäli myös maksajan olisi edelleen annettava päätös 
etuuden maksun muutoksista.

Laki kotoutumisen edistämisestä

Yleiset huomiot

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä hallituksen esityksen vahvaa 
painotusta työ- ja elinkeinopolitiikkaan, kansainvälisyyteen sekä osalli-
suuteen. Osallistumisen avulla maahanmuuttajille tarjoutuu mahdolli-
suus vaikuttaa muun muassa heille kohdennettujen palvelujen suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Maakuntauudistus kasvupalvelulakeineen sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisuudistus tulevat muuttamaan maahanmuuttajien ko-
touttamiseen osallistuvien viranomaisten ja muiden toimijoiden roolia ja 
tehtäviä huomattavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maa-
kunnalle myös työnjako maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien 
palvelujen järjestämisessä muuttuu.  Maakunnasta tulee kotoutumista 
edistävien toimien suunnittelun ja järjestämisen keskeisin toimija.
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Helsingin kaupunki katsoo, että hallituksen esityksestä tulisi selkeäm-
min ilmetä myös ne mekanismit, joilla kotoutumisen palvelukokonai-
suutta johdetaan ja ohjataan. Harkintavaltaa jää paljon toimijoille ja ris-
kinä on, että kotouttamistoimijoiden kenttä ja palvelut pirstaloituvat enti-
sestään. Palveluja järjestettäessä tulee ennen kaikkea varmistua eri 
toimijoiden, toisin sanoen maakunnan, kaupungin, kuntayhtymän ja yk-
sityisten palvelujentuottajien yhteistyön sujuvuudesta niin, että eri pal-
veluntuottajien järjestämät toimenpiteet tukevat toisiaan ja niistä muo-
dostuu selkeä kokonaisuus maahanmuuttajan kotoutumisen tueksi. Ko-
touttamispalvelujen kokonaiskehittämisen kannalta on tärkeää, että 
kaupungit ja kunnat ovat mukana kotouttamisen kehittämisen keskei-
sissä yhteistyöelimissä. 

Lain yleisperusteluissa on kattavasti tuotu esiin maakunnan vastuut ja 
velvoitteet sekä maakunnan yhteistyövelvoite kunnan ja muiden viran-
omaisten kanssa. Perusteluissa ei kuitenkaan ole riittävästi tuotu esiin 
havaittuja epäkohtia, niiden syitä eikä perusteita sille miksi lainsäädän-
tö tulee uudistaa. Tämä johtunee osittain siitä, että suomalaisen kotout-
tamispolitiikan käytännön toteutuksessa politiikan koordinoinnissa sekä 
seurannassa ja arvioinnissa on ollut suuria puutteita, joita lakiehdotuk-
sen yleisperusteluissa avataan. 

Lain perusteluosassa tulee tuoda vahvemmin esiin maahanmuuttajien 
rooli ja merkitys koko maan, erityisesti pääkaupunkiseudun ja Uuden-
maan kasvulle ja kilpailukyvylle sekä julkisen talouden kestävyydelle.

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä, että yhteiskunnallisten vaikutus-
ten arvioinnissa on otettu julkisten toimintojen ohella esille kansalaisyh-
teiskunnan rooli. Kolmannella sektorilla ja muilla kotouttamisen kump-
panuuksilla on oleellinen rooli sekä viranomaispalvelujen täydentäjänä 
että maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhteenkuulu-
vuuden edistäjänä.  Vapaaehtoistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet 
tulee huomioida hallituksen esityksessä vielä nykyistä laajemmin.

1 luku Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus

Esitetyt kotoutumislain lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat kan-
natettavia. Helsingin kaupunki pitää myönteisenä esityksen laajaa nä-
kemystä kotouttamisesta erityisesti maahanmuuttajien nopean työllisty-
misen näkökulmasta. Myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lähtökoh-
dat ovat oikeita.

Sosiaali- ja terveysasiat huomioidaan esityksessä nykysäätelyä vah-
vemmin. Monialaisella palvelujen välisellä yhteistyöllä on tarkoitus edis-
tää maahanmuuttajan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
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Haasteena on kuitenkin asiakaslähtöisen yhteistyön kytkeminen palve-
lujen toteuttamiseen.

Esitys selkeyttää lain soveltamisalaa ja korostaa kotouttamisen laaja-
alaisuutta, kun myös EU-kansalaisten todetaan nykyistä selkeämmin 
kuuluvan lain kohderyhmään. Lakiesityksessä viitataan myös nuoriso-
lain mukaisiin alle 29-vuotiaisiin, niin suoraan kuin perheidensä jäseni-
nä ja esimerkiksi koululaisina, opiskelijoina, työntekijöinä ja kuntien 
asukkaina.

2 luku Kotoutumista edistävät palvelut

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota maakunnan, kunnan ja yksityisten palvelujentuottajien yhteis-
työhön niin, että eri palveluntuottajien järjestämät toimenpiteet tukevat 
toisiaan ja niistä muodostuu selkeä kokonaisuus kotoutumisen tueksi. 
Jos kotoutuja ei pysty valitsemaan palveluntuottajaa itse, on viranomai-
sen avustettava häntä valitsemaan omaan tilanteeseensa parhaiten so-
pivat palvelut. Tämän varmistamiseksi kasvupalvelu-uudistuksessa on 
tärkeää säilyttää julkisen toimijan mahdollisuus tarjota asiakkaille pal-
veluohjausta lausunnon kohdassa 4 esitetyn mukaisesti. Henkilökohtai-
seen neuvontaan ja ohjaukseen on varattava myös riittävät resurssit.

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäessä tulee varmistaa, että 
palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien käytössä myös erityisryhmiin kuu-
luvien maahanmuuttajien osalta. 

7 § Kotoutumista edistävien palveluiden tavoitteet

Säädös on tavoitteellinen eikä vastaa sisällöltään ja kieliasultaan laki-
tekstiä, ja siten se kuuluisi ennemminkin yleisperusteluihin. Lakiluon-
noksen 1.3.2017 päivätyssä versiossa pykälään sisältyi viittaus siitä, et-
tä palvelujen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja 
yrittäjyyttä. Lain perusteluissa sivulla 59 todetaan, että maahanmuutta-
jien työllistymistä, yrittäjyyttä ja osallisuutta tukemalla edistettäisiin 
myös maakunnan ja kunnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä sekä 
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Mikäli pykälä sisällytetään lo-
pulliseen lakitekstiin, tulee yrittäjyys lisätä siinä mainittuihin tavoitteisiin.

9 § Neuvonta ja ohjaus

Laissa on tärkeää säätää perustiedon antamisesta maahan muuttaville 
henkilöille esityksen mukaisesti. On kuitenkin tarkennettava, mikä vi-
ranomaistaho käytännössä vastaa perustietoaineiston saatavuudesta 
ja jakelusta. Epäselväksi jää myös, mikä taho huolehtii siitä, että henki-
lö tulee viranomaisten palveluiden piiriin.
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Erityisesti maahanmuuton alkuvaiheeseen liittyy runsaasti neuvonta- ja 
ohjaustarvetta. Viranomaispalveluiden sujuvuudella on merkitystä myös 
osaajien houkuttelulle ja perheen asettautumiselle. Kunnan, maakun-
nan ja kuntayhtymän palveluiden ohella maahanmuuttaja käyttää 
maassaolon alkuvaiheessa usein myös esimerkiksi verohallinnon, maa-
hanmuuttoviraston ja Kelan palveluita. Lain perusteluissa tulee täsmen-
tää, mitä tarkoitetaan viranomaispalveluiden matalalla kynnyksellä ja 
asiakaslähtöisyydellä. Helsingin kaupunki katsoo, että perusteluihin tu-
lee sisällyttää kaikkien maahanmuuttoon liittyvien viranomaispalvelui-
den kehittäminen mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatteella. 
Esimerkkinä tulee lain perusteluosassa mainita kansainväliset verrokit 
sekä kehitteillä oleva International House Helsinki -konsepti, jonka ta-
voitteena on koota maahanmuuton alkuvaiheen kannalta keskeiset vi-
ranomaispalvelut sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelut saman 
katon alle Tanskan mallin mukaisesti.

10 § Alkukartoitus

Helsingin kaupunki kannattaa selkeää linjausta siitä, että alkukartoituk-
sessa selvitetään myös maahanmuuttajan osaaminen sekä työllistymis- 
ja opiskeluvalmiudet. Maahan muuttaneiden henkilöiden osaaminen tu-
lee saada näkyväksi riippumatta osaamisen hankintatavasta. Tämä 
osaltaan nopeuttaa kotoutumista sekä työelämään pääsyä.

Mikäli alkukartoituksen sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella, on 
tärkeää, että myös asetus toimitetaan lausuttavaksi.

11 § Alkukartoituksen järjestäminen

Alkukartoituksen sisältö

Helsingin kaupunki huomauttaa, että voimassa olevaa lakia säädet-
täessä kritisoitiin alkukartoituksen järjestämistä silloin, kun sen perus-
teella tehtävässä kotoutumissuunnitelmassa ei taata kotoutujalle oi-
keuksia saada tarvitsemiaan palveluja. Lisäksi sitä koskeva säätely 
nähtiin tarpeettomaksi silloin, kun palveluja järjestetään perustuen sel-
laiseen lainsäädäntöön, joka edellyttää palvelutarpeen arvioinnin teke-
mistä ennen palvelun järjestämistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että al-
kukartoituksen tekemisen peruste ja tavoite kirkastetaan uudessa 
sääntelyssä.

Esityksen mukaan alkukartoitukset tultaisiin pääsääntöisesti tekemään 
maakunnan toimesta joko kasvupalveluissa tai sosiaali- ja terveyspal-
veluissa. Pääkaupunkiseudulla kasvupalveluna laadittavasta alkukartoi-
tuksesta vastaisi kasvupalvelukuntayhtymä. Kansainvälistä suojelua 
saaneen henkilön osalta alkukartoitus tapahtuisi yhteistyössä kunnan 
kanssa.
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Helsingin kaupunki katsoo, että alkukartoituksessa selvitettävät asiat, 
kuten maahanmuuttajan osaaminen, työhistoria ja kielitaito ovat luon-
teeltaan sellaisia, että ne tulevat parhaiten selvitetyksi kasvupalveluis-
sa. Tämän vuoksi esitystä tulee muuttaa niin, että alkukartoitus teh-
dään ensisijaisesti kasvupalveluna kaikille työikäisille maahanmuuttajil-
le. Kasvupalveluna tehtävään alkukartoitukseen voidaan liittää maa-
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja kunnan palveluja tarvittaessa.

Alkukartoituksen yhteydessä ei ole mainittu terveydentilan kartoitusta. 
Terveydenhuollon palvelujen tarpeiden arviointi on mainittu lain perus-
teluissa, mutta nämä palvelut ehdotetaan mainittavaksi myös pykäläs-
sä 11. Pykälän 11 ensimmäisessä momentin toisessa kohdassa tulisi 
todeta, että ”mikäli alkukartoitusta ei tehdä 1. kohdan mukaisena kas-
vupalvelussa”. Nyt nämä kohdat menevät päällekkäin – henkilö on se-
kä työtön että kohdan 2 mukainen ja hänelle on myönnetty oleskelulu-
pa suojelun perusteella.

Alkukartoituksen harkinnanvaraisuus

Perustelujen muotoilu, jonka mukaan alkukartoitus voitaisiin järjestää 
”pyynnöstä, jos maakunta tai kunta arvioisi maahanmuuttajan sitä tar-
vitsevan” jättää tulkinnanvaraa sille, miten tämä pyyntö ja arvio käytän-
nössä toteutuisi ja mihin arviointi alkukartoituksen tarpeesta perustuu. 
Lakiehdotuksen mukaan alkukartoitus olisi harkinnanvarainen myös 
perhesiteen perusteella maahan saapuville puolisoille ja perheenjäse-
nille. Osa perheenkokoajista voi kuitenkin itsekin olla asunut Suomessa 
vasta vähän aikaa, olla heikossa työmarkkina-asemassa ja sen johdos-
ta ajoittain toimeentulotuen tarpeessa. Lisäksi monet perheenjäsenistä 
tulevat samoista lähtömaista tai muuten vastaavista olosuhteista kuin 
kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, joille kuitenkin säännöksen 
mukaan tehtäisiin alkukartoitus sosiaalipalveluna yhdessä kunnan 
kanssa. 

Edellä esitetyistä syistä Helsingin kaupunki katsoo, että alkukartoitus 
tulee pääsääntöisesti tehdä jokaiselle maahanmuuttajalle. Tällä varmis-
tetaan, että maahan muuttavan nopeaa kotoutumista edistetään par-
hain mahdollisin tavoin.

Esityksessä on täsmennettävä, kuinka käytännössä tapahtuu alkukar-
toitukseen ohjaaminen, jos henkilöllä ei ole kunnan palvelujen tarvetta. 
Kotona lasta hoitavia vanhempia tulee lisäksi informoida mahdollisuu-
desta päästä alkukartoitukseen.

12 § Kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelmia koskeva lainsäädäntö tulee yhteensovittaa 
rekrytointi- ja osaamispalveluista annettavan lainsäädännön kanssa sil-
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tä osin, kun asia koskee työikäisiä maahanmuuttajia. Kasvupalvelulain-
säädännössä esitetään työllistymissuunnitelmista luopumista. Helsingin 
kaupunki ehdottaa vastaavasti kotoutumissuunnitelmista luopumisen 
selvittämistä kasvupalveluiden asiakkaiden osalta. Ei ole perusteltua 
asettaa maahanmuuttajia eriarvoiseen asemaan siltä osin, että suunni-
telma olisi nimenomaisesti kotoutujaa velvoittava. Kotoutumissuunnitel-
man teosta kieltäytyminen tai sen noudattamatta jättäminen voi johtaa 
työttömyysetuuden menetykseen ja toimeentulotuen alentamiseen. Jos 
suunnitelmia tehtäisiin osin harkinnanvaraisesti, ei voitaisi myöskään 
varmistaa, että velvoittavuus koskisi samassa tilanteessa olevia maa-
hanmuuttajia yhdenvertaisesti (ks. 17 §).

Mikäli kotoutumissuunnitelmat säilytetään, tulee niiden olla sellaisia, et-
tei niillä aseteta kotoutujille muista maahanmuuttajista ja kasvupalvelui-
den ollessa kyseessä muista työttömistä poikkeavia velvoitteita.

Helsingin kaupunki huomauttaa lisäksi, että kotoutumissuunnitelmat, 
samoin kuin alkukartoitukset, ovat käytännössä olleet sisällöltään sup-
peampia kuin mitä säännöksissä niiden sisällöstä kerrotaan.

Kotoutumissuunnitelman laatiminen perheelle ja alaikäiselle

Erilaisten yksilöllisten ja perheiden suunnitelmien yhdistäminen esityk-
sen mukaisesti yhdeksi kotoutumissuunnitelmaksi on lähtökohtaisesti 
kannatettavaa. Perheen kotoutumissuunnitelman laatimiseen ja toteu-
tukseen jää paljon harkintavaltaa. Lapset ovat osana perheiden yhteis-
tä kotoutumissuunnitelmaa, jolloin yhteistyö eri tahojen kanssa muo-
dostaa kotoutumisprosessin kokonaisuuden. Esityksessä tulee kuiten-
kin tarkentaa, minkä tahon vastuulla suunnitelmien laatiminen tai niiden 
laatimisesta päättäminen on.

Kotoutumissuunnitelman tekeminen niille alaikäisille maahanmuuttajille, 
joille kotoutumissuunnitelmaa ei tehtäisi lakisääteisesti aina, jää lakieh-
dotuksessa epäselväksi. Lain perusteluissa tulee ottaa tarkemmin kan-
taa tilanteisiin, joissa alkukartoitus ja mahdollinen kotoutumissuunnitel-
ma olisi syytä tehdä. Kansainvälistä suojelua saavat ja alaikäiset tun-
nistetaan lakiesityksessä sosiaalihuoltolain mukaisiksi erityistä tukea 
tarvitseviksi lapsiksi ja henkilöiksi. Tämän johdosta niin alkukartoituk-
sen kuin kotoutumissuunnitelman järjestäminen näille henkilöille toteu-
tettaisiin sosiaalipalveluna. Kotoutumisen edistämisestä annettavaa la-
kia ja kuntien yksilöhuollon toteuttamiseen rinnastuvien toimenpiteiden 
suhdetta on jatkossa kytkettävä myös sosiaalihuoltolain sääntelyyn.

Tiedonsaanti kotoutumissuunnitelmasta

Pykälässä 12 mainitaan, että kaikkien viranomaisten tulee saada tie-
toon asiakkaan kotoutumissuunnitelma. Tämä on tärkeää asiakasläh-
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töisten palvelujen tuottamiseksi. Esityksestä ei kuitenkaan tule esiin se, 
millä tavalla voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat viranomaiset saa-
vat asiakkaan kotoutumissuunnitelman tietoonsa. Ainakaan tällä hetkel-
lä tällaista tietojärjestelmää ei ole valmiina.

15 § Kotoutumissuunnitelman laatiminen, kesto ja tarkistaminen

Esityksessä määritellään, että kotoutumissuunnitelma tulisi laatia vii-
meistään kuukauden kuluessa alkukartoituksen laatimisesta, kuitenkin 
viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskeluluvan 
myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Helsingin kau-
punki katsoo, että kotoutumissuunnitelman teolle ei tule asettaa takara-
jaa, vaan suunnitelman teko tulee sitoa asiakkaan tarpeeseen. Henki-
löllä voi olla kotoutumissuunnitelman tarve myös yli kolmen vuoden ku-
luttua alkukartoituksesta. On kuitenkin hyvä, että kotoutumisaikaa on 
mahdollista pidentää tietyillä perusteilla. Kasvupalveluiden asiakkailla 
kotoutumissuunnitelman tarpeellisuus tulee kokonaisuutena arvioida 
erikseen.

Pykälän 15 kolmannen momentin mukaan maakunnan ja kunnan olisi 
seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista. Kunnalle ei kuiten-
kaan tule asettaa velvollisuutta seurata sellaista kotoutumissuunnitel-
maa, jossa määriteltyjen palveluiden järjestäminen on yksin maakun-
nan tai kuntayhtymän vastuulla.

16 § Maahanmuuttajan velvollisuus noudattaa kotoutumissuunnitelmaa

Säädöksen mukaan henkilön toimeentulotukea voitaisiin alentaa, jos 
henkilö kieltäytyisi kotoutumissuunnitelman laadinnasta, sen tarkistami-
sesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovit-
tuun palveluun.

Mikäli kyseessä olisi työikäinen ja työvoimaan kuuluva toimeentulotu-
kea hakeva henkilö, Kela ohjaisi henkilön kasvupalvelujen piiriin ja sitä 
kautta kotoutumissuunnitelman tekoon. Tällöin suunnitelman teosta 
kieltäytyminen voisi johtaa myös työttömyysetuuden menetykseen ja 
toimeentulotuen alentamiseen. Näin ei kuitenkaan olisi muiden kotoutu-
jien, maahanmuuttajien tai työttömien henkilöiden kohdalla, sillä halli-
tuksen esitysluonnoksessa rekrytointi- ja osaamispalveluista esitetään 
työllistymissuunnitelmista luopumista.

Samoin mikäli yli 65-vuotias, opiskelija tai kotona lastaan hoitava van-
hempi hakisi toimeentulotukea, ei kunnalla eikä maakunnalla esityksen 
mukaan olisi velvoitetta tehdä hänelle kotoutumissuunnitelmaa eikä 
häntä itseään myöskään voitaisi velvoittaa sitä pyytämään, jolloin 
myöskään toimeentulotuen alentaminen ei tulisi kyseeseen. Lisäksi 
säädöksessä jää epäselväksi se, miten Kela saisi tietoonsa henkilölle 
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mahdollisesti tehdyn kotoutumissuunnitelman, jonka toteuttamisesta 
henkilö kieltäytyy. 

Edellä esitetyt näkökohdat myös puoltavat sitä, että kotoutumissuunni-
telmien teosta tai niiden velvoittavuudesta luovuttaisiin. Mikäli suunni-
telmat säilytetään, ei niistä tule muutoin säätää erityisen sitovasti.

17 § Kotoutumiskoulutus

Pykälän perusteluissa tulee mainita myös sosiaalinen kuntoutus ja vii-
tata sosiaalihuoltolakiin: sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen henki-
lölle heti kotoutumisen alkuvaiheessa voi nopeuttaa koulutukseen ja 
työelämään etenemistä. 

18 § Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen

Kotoutumiskoulutus järjestettäisiin rekrytointi- ja osaamispalveluista an-
netun lakiehdotuksen mukaan pääsääntöisesti kasvupalvelukoulutuk-
sena. Helsingin kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että linjaus säilyte-
tään, jotta varmistetaan kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyys ja 
edistetään maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä. Koska kotoutuja 
ohjataan lähtökohtaisesti kasvupalveluna tapahtuvaan kotoutumiskou-
lutukseen, tulee myös alkukartoitus järjestää kasvupalveluviranomaisen 
toimesta.

Myös osaamisen tunnistamista tulee esityksen mukaisesti toteuttaa jo 
kotoutumiskoulutuksessa. Tämän varmistamiseksi kotoutumiskoulutuk-
sen järjestäjillä tulee olla valmiuksia eri alojen ammatillisen osaamisen 
tunnistamiseen. Eri alojen ammatillista osaamista voivat tunnistaa ja 
tunnustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Näin ollen kasvupalve-
lukoulutusta tulee voida tarvittaessa hankkia myös ammatilliselta oppi-
laitokselta. Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi on 
kasvupalvelukoulutuksena voitava hankkia myös tutkintoon johtavaa 
koulutusta. Asiaa on käsitelty myös lausuntopyynnön kysymyksen 5 
kohdalla.

20 § Kotoutumista edistävien palvelujen yhteensovittaminen

Lakiehdotuksen mukaan maahanmuuttajien kotoutumisen edistämises-
tä vastaisi jatkossa pääsääntöisesti maakunta kasvupalveluissa ja sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. Tässä tulisi tuoda esille pääkaupunkiseudun 
erillisratkaisu ja se, että kohdat, joissa viitataan maakunnan kasvupal-
veluihin, pätevät myös pääkaupunkiseudun erillisratkaisun osalta. Näin 
ollen osa alkukartoituksista ja kotoutumissuunnitelmista voitaisiin laatia 
kuntayhtymän toimesta kasvupalveluna, osa maakunnan toimesta 
maakunnallisena sosiaalipalveluna, jolloin osa palveluista hankittaisiin 
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markkinoilta, osa maakunnan tai kunnan liikelaitokselta, osa virkamies-
työnä.

Maakunnan mahdollisuudet käyttää valtaa toiminnan yhteensovittami-
sessa ovat jääneet lakiesityksessä epämääräisiksi. Esityksestä ei ilme-
ne, millä välineillä maakunta tosiasiallisesti yhteensovittaa palvelukoko-
naisuudet.

3 luku Kotoutumisen edistäminen maakunnassa

Esityksen mukaan maakunnalla olisi yleis- ja yhteensovittamisvastuu 
maahanmuuttajien kotoutumisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seu-
rannasta maakunnassa.

Lain perusteluissa tulee huomioida Uusimaa ja Uudenmaan kasvupal-
veluiden erillisratkaisu, josta säädetään aluekehittämis- ja kasvupalve-
lulain yhteydessä annettavassa laissa Uudenmaan erillisratkaisusta. 
Maahanmuuton volyymit ovat Uudellamaalla muusta maasta poikkea-
vat. Yksinomaan pääkaupunkiseudulla asuu lähes puolet kaikista Suo-
men vieraskielisistä. Maahanmuuttajataustaisten ryhmien työllisyysaste 
on kuitenkin ollut selvästi kantaväestöä matalampi. Työllistymisen edis-
täminen onkin yksi merkittävimmistä maahanmuuttoon liittyvistä kysy-
myksistä. Maahanmuuttoa tulee hyödyntää nykyistä vahvemmin elin-
voiman kasvattamiseksi, osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi 
ja huoltosuhteen ylläpitämiseksi.

Helsingin kaupunki katsoo, että lakiesityksen painotukset työhön ja 
osaamiseen ovat tästä näkökulmasta täysin oikeansuuntaisia. Uuden-
maan erillisratkaisulla tuetaan esityksessä asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamista.

Uudenmaan erillisratkaisussa kasvupalvelut kytketään alueen suurten 
kaupunkien elinvoiman edistämisen välineisiin ja erityisosaamiseen 
maahanmuuttajien palveluissa. Näin sillä edistetään alueen merkittä-
vän ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys- ja yrittäjyyspotentiaalin 
aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä. Maahanmuuttajien perustamat 
yritykset muodostavat jo tällä hetkellä kolmasosan Helsingin kaupungin 
yrityspalveluiden NewCo Helsingin kautta perustettavista uusista yrityk-
sistä, ja Helsingissä on lisäksi elinvoimainen kansainvälinen startup-
ekosysteemi. Uusimaa ja erityisesti pääkaupunkiseutu houkuttelee 
muuta Suomea enemmän kansainvälisiä erityisosaajia ja kansainvälisiä 
opiskelijoita. Maahanmuutolla tulee pystyä vastaamaan myös alueen 
yritysten työvoimatarpeisiin alueellisen ja kansallisen kasvun varmista-
miseksi. 

Kaikki maahanmuuttajat eivät ole helposti työllistyviä. Siksi kasvupalve-
luissa tulee huomioida erilaiset maahanmuuttajaryhmät ja heille räätä-
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löidyt palvelut. Uudellamaalla kotoutumiseen erikoistuneiden palvelun-
tuottajien määrä mahdollistaa eri ryhmien tarpeisiin parhaiten vastaavat 
palvelut työllistymisen edistämiseksi.

Osa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä tulee tarvitsemaan kasvu-
palveluiden ohella tai niiden sijaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita ja 
muita palveluita. Näiden yhteensovittaminen kuntayhtymän kasvupal-
veluiden kanssa on tärkeää. On odotettavissa, että valtakunnallisesti 
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalveluiden yhteensovittami-
nen muodostuu väistämättä haasteeksi silloinkin, kun molemmista on 
vastuussa maakunta. Uudenmaan maakunnan ja kasvupalvelukuntayh-
tymän sujuvalla yhteistyöllä voidaan kuitenkin edistää tehokkaasti maa-
hanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista ja kiinnittymistä suoma-
laiseen yhteiskuntaan sekä työelämään.

4 luku Kotoutumisen edistäminen kunnissa

Esityksessä viitataan kuntien kotouttamisvastuuseen ja kuntien kotout-
taviin peruspalveluihin. Esityksessä tulee selkiyttää sitä, mikä on kun-
nan peruspalveluiden, maakuntapalveluiden ja kuntayhtymän välinen 
vastuu kotouttamisen toteuttamisessa. Pykälän 24 § mukaan maakun-
nalle tai maakunnille asetettaisiin maahanmuuttoasioiden yhteistyöryh-
mä. Voimassa olevassa laissa (31 §) monialaisesta yhteistyöstä paikal-
listasolla säännellään hyvinkin tarkasti. Hallituksen esityksen peruste-
luosassa tulisi olla nykylainsäädäntöä vastaavasti maininta paikallista-
son yhteistyöryhmän muodostamisesta ja toiminnan tavoitteista.

27 § Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja kehittämisen si-
sältö

Kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana, eikä esi-
tyksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitteita vastata kunnan maahan-
muuttaja-asiakkaiden kotoutumisen edistävien palveluiden suunnitte-
lusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kuntatasolla.

Esityksessä mainitut ryhmät ovat maakuntauudistuksen toteutuessa 
kuitenkin käytännössä usein maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
asiakkaita: kotivanhemmat, ikääntyneet ja pitkäaikaissairaat tavoitetaan 
usein sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Esityksessä tuleekin tarkem-
min määritellä, miten käytännössä kunnan palveluihin ohjaaminen ta-
pahtuu ja mitkä voivat olla mainittuja kunnan palveluita näiden ryhmien 
osalta.

Esityksen mukaan työvoiman ulkopuolella olevien koulutus on kunnan 
tehtävä. Tämä edellyttää kunnan ja maakunnan välistä tiivistä yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa.
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Kunnan keskeinen tehtävä on luoda edellytykset sille, että maahan-
muuttaja voi kokea kuuluvansa lähiyhteisöön ja vaikuttaa sen tulevai-
suuteen. Samoin kunnan on kyettävä luomaan kaikille sen alueella 
asuville kokemus yhdenvertaisuudesta muiden ihmisten kanssa. Tämä 
edellyttää kunnan toiminnassa vahvaa eettistä perustaa rasismin torju-
misessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tämän tehtävän toteut-
taminen edellyttää, että kunta tuottaa säännöllisesti tietoa kuntalaisten 
kokemuksista ja yhdenvertaisuudesta ja hyödyntää tietoa toiminnas-
saan. Nuorten hyvinvointikertomuksen kaltaiset tietoaineistot edistävät 
yhdenvertaisuutta ja tietoperustaista palvelujen johtamista. On myös 
tärkeää, että kuntien opetus-, nuoriso- ja kirjastotoimissa sitoudutaan 
monilukutaidon ja empatian edistämiseen sekä digitaalisen syrjäytymi-
sen torjumiseen. Nämä seikat tulee huomioida esityksen perusteluissa.

Yleisperusteluissa sivulla 34 todetaan, että maahanmuuttajien osalli-
suuden lisäämiseksi nostetaan maahanmuuttajien omien järjestöjen toi-
minnan vahvistamista. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet kotoutumises-
sa tulee huomioida vielä tätäkin laajemmin. Tämän vuoksi kohtaan tu-
lee lisätä osallistuminen myös muuhun kansalaistoimintaan (kuin maa-
hanmuuttajien omiin järjestöihin) tai sen kaltaiseen toimintaan.

Helsingin kaupunki kannattaa esityksen perusteluissa huomioitua ko-
toutujien osallistamista toiminnan suunnitteluun. Kohderyhmän osallis-
taminen toiminnan ja palveluiden suunnittelussa on olennaista kotoutta-
mistoimenpiteiden onnistumisen kannalta.

Pykälässä 27 edellytetään kuntia nimeämään kotouttamisen yhteenso-
vittamisesta vastaava kunnan viranomainen sekä eri kotoutumista edis-
tävistä palveluista vastaavien tahojen nimeämisen. Pykälässä ohjeiste-
taan sisällyttämään kotouttamisen tavoitteet kuntastrategiaan tai ko-
touttamisohjelmaan, jonka suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kotout-
tamisen valtakunnalliset tavoitteet – ei alueellisia tai maakunnallisia ta-
voitteita. Tavoite on sinänsä kannatettava yhdenvertaisten palveluiden 
saatavuuden kannalta maakunnissa, mutta ei kunnioita kuntien ja maa-
kuntien paikallista itsemääräämisoikeutta eikä kytkentää alueelliseen ja 
paikalliseen kehittämiseen.

6 luku Ilman huoltajaa maassa asuvaa lasta koskevat säännökset

Muutokset, joilla pyritään yhdenmukaistamaan toimintatapoja lasten-
suojelussa ja yksin maahan tulleiden huollossa, ovat kannatettavia.

40 § Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten asumisen ja 
tuen sisältö
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Esityksessä viitataan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa kumottuun 
lakiin (272/2005). Turvapaikanhakijalasten yksityismajoitukseen sijoitta-
misen osalta tulisi noudattaa LS 81 pykälää jo nyt.

7 luku Rekisterisäännökset

Jatkovalmistelussa on harkittava, tulisiko laissa ottaa kantaa niiden 
henkilöiden tietojen luovuttamiseen, jotka saavat kielteisen turvapaikka-
päätöksen.

51 § Oikaisuvaatimus ja valitus

1 momentin mukaan ”Jollei tässä laissa toisin säädetä, valtion, maa-
kunnan tai sille palveluja tuottavan tahon tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a lu-
vussa säädetään”.  Päätöksentekijänä ei ole lainkaan mainittu kuntaa, 
joka esityksen 2 luvun 8§:n mukaisesti järjestää palveluita osana kun-
nallisia peruspalveluita. Uudenmaan maakunnan alueella järjestämis-
vastuussa on myös kuntayhtymä. Esityksessä ei ole tässä kohtaa, eikä 
missään muuallakaan viittausta soveltamisalan osalta kuntayhtymään. 
Esityksessä tulisi lisäksi ottaa huomioon, millaisia tosiasiallisia mahdol-
lisuuksia yksittäisellä palveluntuottajalla on käsitellä ja ratkaista sille 
mahdollisesti tehtäviä oikaisuvaatimuksia. Tältä osin olisi tarkoituksen-
mukaista, että oikaisua palveluntuottajan tekemään päätökseen haet-
taisiin maakunnalta tai kasvupalveluiden osalta Uudenmaan kuntayhty-
mältä.

Kuntiin sijoittamista koskevat säädökset

Helsingin kaupunki pitää yleisesti myönteisenä kuntaan ohjaamisen jär-
jestelmän uudistamista. Nykyinen järjestelmä huomioi heikosti alueiden 
mahdollisuudet vastaanoton toteuttamiseen. Monien alueiden heikot 
kasvunäkymät lisäävätkin omaehtoisten muuttajien siirtymistä kasvu-
keskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kuntien tämänhetkinen 
mahdollisuus valita vastaanotettavista henkilöistä kunnalle sopivimmat 
on puolestaan johtanut tilanteeseen, jossa lapsiperheet saavat helposti 
kuntapaikan ja nuoret, yksin tulleet henkilöt jäävät usein ilman kunta-
paikkaa ja keskittyvät näin kasvukeskusten alueelle. 

Lakiluonnokseen annettua erittäin lyhyttä lausumisaikaa ja lakiluonnok-
sen keskeneräisyyttä Helsingin kaupunki pitää kuitenkin valitettavana. 
Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä muotoilut ovat pääosin 
ehdollisia, ja ne koskevat yleisesti asioiden huomioimista tulevissa sää-
döksissä. Tämä jättää epäselväksi, kuinka kuntiin ohjaaminen tullaan 
käytännössä toteuttamaan. 
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Kuntaan muuton tasainen ohjaaminen on tärkeää. Tasaisen muuton 
pitkäkestoiseksi varmistamiseksi tulisi luoda malli, jossa henkilöt löytäi-
sivät oman elämänsä kannalta pysyvämpiä ratkaisuja asettautua ny-
kyistä pidemmäksi aikaan muuttokuntaan. Tämä saavutettaisiin turvaa-
malla kohderyhmille soveltuvia palveluita, joustavia työmahdollisuuksia 
ja mielekkäitä koulutuspolkuja sekä osallisuuden kokemuksia. 

Lisäksi Helsingin kaupunki korostaa, että lakiesityksessä tulee huomioi-
da kunta tai kuntayhtymä kaikissa vaiheissa osapuolena strategian 
suunnittelussa, linjausten teossa ja niiden täsmentämisessä maakun-
nan ja muiden keskeisten toimijoiden lisäksi. 

§ Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet

Helsingin kaupunki kannattaa kuntaan sijoittamisen strategisten linjaus-
ten tekemistä ja tavoitteiden asettamista osana aluekehittämistä koske-
vaa päätöksentekoa. Tällä hetkellä järjestelmä kykenee sijoittamaan 
kuntiin kuntapaikalla vain noin kolmasosan oleskeluluvan saaneista. 
Tämä on johtanut siihen, että suuri osa kansainvälistä suojelua saavis-
ta henkilöistä hakeutuu omaehtoisesti kasvukeskuksiin, erityisesti pää-
kaupunkiseudulle. 

Strategian ja linjausten luomiseksi esitystä on kuitenkin täsmennettävä 
niin, että Uudenmaan kuntayhtymä on osallisena aluekehittämisen 
suunnittelussa ja valmistelussa yhdessä keskeisten ministeriöiden ja 
maakunnan kanssa Uudellamaalla.

Strategisten linjausten ja tavoitteiden lähtökohtana tulee esityksen mu-
kaisesti käyttää muun muassa työllisyyttä, työvoimaa, koulutuspaikkoja, 
asuntoja sekä kotoutumista edistäviä palveluita koskevia seurantatieto-
ja sekä mahdollisuuksia vastata eri ryhmien palvelutarpeisiin. Palvelui-
den ja niiden vaikuttavuuden seuraaminen ja huomioiminen kuntaan si-
joittamisessa on näin ollen kannatettava periaate. On kuitenkin ongel-
mallista, jos tulevien linjausten perustaksi otetaan maakunnallinen pal-
veluiden ja niiden vaikuttavuuden seurantajärjestelmä, sillä tarkoituk-
seen sopivaa järjestelmää ei ole olemassa. Mikäli valtakunnallinen tai 
maakuntatasoinen ohjausjärjestelmä luodaan tulevaisuudessa, tulee 
sen perustua myös kattavaan ja systemaattiseen tietoon ja sen perus-
teella tehtäviin linjauksiin. Järjestelmän luomisen tulee tapahtua valtion 
toimesta.

Esityksessä sekä linjausten valmistelussa tulee huomioida maakunnan 
alueella olevien vastaanottokeskuspaikkojen sekä ilman huoltajaa 
maassa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden asuinyksiköiden 
määrän lisäksi myös alueella olevat yksityismajoituksessa asuvat hen-
kilöt, joita Helsingissä on huomattava määrä. Yleisesti kuntapaikkalin-
jauksissa tulee ottaa huomioon jo pääkaupunkiseudulla ja erityisesti 
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Helsingissä olevien vieraskielisten huomattavan suuri osuus sekä alu-
een yleinen vetovoima muuhun maahan verrattuna.

§ Kuntaan ohjaamisen suunnittelu ja kehittäminen maakunnassa

Kuntiin ohjaaminen tulee esityksen mukaan sitoa osaksi alueen yleistä 
kehittämissuunnitelmaa. Edellä esitettyyn viitaten on kuitenkin tärkeää, 
että kunta ja kuntayhtymä ovat mukana alueellisten tavoitteiden suun-
nittelussa ja kehittämisessä. Suurten kaupunkien ja Uudenmaan kun-
tayhtymän tulee myös olla vahvasti mukana alueellista hyvinvointikerto-
musta täydentävän maahanmuuton ja kotouttamisen maakuntaohjel-
man luomisessa. 

Helsingin kaupunki kannattaa mallia, jossa maakunta luo aina sopimuk-
sen kunnan tai kuntayhtymän kanssa kansainvälistä suojelua saavien 
ohjaamisesta kuntaan.

Strategian ja mallin on kuitenkin vahvemmin kannustettava kaikkia alu-
een kuntia ottamaan laissa tarkoitettuja henkilöitä vastaan kuntapaikoil-
la, jotta vastuu kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta maakun-
nassa ei jää suurten kuntien vastuulle erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Tämän takaamiseksi on luotava järjestelmä, joka kannustaa pienempiä 
kuntia vastaanottoon, mutta joka samalla huomioi suurten kaupunkien 
maahanmuuton erityispiirteet. Myös tulevan korvausjärjestelmän ja 
mahdollisen bonusjärjestelmän tulee huomioida aikaisempaa parem-
min suurten kaupunkien tarpeet.

§ Kuntaan ohjaaminen

Kuntapaikkasijoittelussa tulee esityksen mukaisesti huomioida paitsi 
alueen maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden saanti, myös alu-
een työllistymismahdollisuudet ja kasvukyky. Sijoittelussa tulee kuiten-
kin huomioida myös alueella jo olevien maahanmuuttajien määrä sekä 
alueen vetovoima omaehtoisessa muutossa. Tämänhetkisen arvion 
mukaan vuonna 2015–2016 saapuneista oleskeluluvan saaneista tur-
vapaikanhakijoista noin 80 prosenttia tulee hakeutumaan pääkaupunki-
seudulle seuraavien viiden vuoden aikana. 

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaamisen kuntaan on aina perustut-
tava sopimukseen. Tämän vuoksi Helsingin kaupunki pitää erittäin on-
gelmallisena esityksen kirjausta maakuntien mahdollisuudesta ohjata 
kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä kuntiin ilman sopimusta. Ny-
kymuodossaan esitys synnyttäisi rinnakkaiset järjestelmät, joissa maa-
kunta toisaalta sopii kuntien kanssa sijoitettavien määrästä, mutta sa-
malla voi mahdollisesti sijoittaa kuntaan myös ilman erillistä sopimusta. 
Kuntiin ohjaamisen kilpailuttaminen saattaa myös sirpaloittaa kunta-
paikkajärjestelmää ja vaikeuttaa pitkän tähtäimen strategista suunnitte-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 146 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/13
12.06.2017

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

lua kuntiin sijoittamisessa tasaisesti maakunnassa, jos ohjausjärjestel-
mä ei ole niin selkeä, että yksityinen palveluntuottaja voi sen toteuttaa. 

Oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle tarjottaisiin esityksen mu-
kaan ohjeistusta kuntaan muuttamisesta. Esitys on kannatettava. Sa-
malla tulee kuitenkin huomioida, että Helsingin maahanmuuttajamääril-
lä järjestelmällisen henkilökohtaisen muuttoneuvonnan järjestäminen 
vaatii huomattavia resursseja.
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tuksen mukaan muutetun esityksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopyyntö 5.5.2017
2 Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopyyntökysely
3 HE-luonnos laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden 

kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekry-
tointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 
5.5.2017

4 HE-luonnos laíksi kotoutumisen edistämisestä
5 Kuntaan ohjaamista koskevat pykälät hallituksen esityksessä laiksi 

kotoutumisen edistämisestä 30.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 147 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/13
12.06.2017

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinoministeriölle seuraa-
van lausunnon:

Lausunnon tiivistelmä

Esityksillä annetaan kasvupalveluiden sisällöille väljät puitteet ja mah-
dollistetaan palveluiden tarjoaminen monituottajamallilla palveluinno-
vaatioita hyödyntämällä. Ehdotetut säädökset edistävät keskeisiltä si-
sällöiltään kasvupalveluiden tehokkuutta. Joustavuutta lisää mahdolli-
suus toteuttaa työnhakijan palvelutarvearvio joko julkisena tai yksityi-
sesti tuotettuna toimintana. Lausunnossa esitettävät yksityiskohtaiset 
muutosehdotukset koskevat palveluiden toteuttamista ja yhteensovitta-
mista asiakasnäkökulmasta.

Palveluiden saannin takaamiseksi asiakkaille yksityistä tuotantoa tulee 
tarvittaessa voida täydentää julkisin palveluin. Erityisen tärkeää on taa-
ta julkiselle toimijalle mahdollisuus tuottaa palvelutarvearvioinnin lisäksi 
palveluohjausta, jotta työnhakijaa voidaan lakiesityksissä edellytetyllä 
tavalla ohjata valinnanvapautensa käyttämisessä sekä varmistaa mo-
nialaisten palveluiden vaikuttavuus.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen erottaminen kasvupalvelukoulutukses-
ta pitää sisällään riskejä. Palveluiden tarkoituksenmukainen yhteenso-
vittaminen voi vaarantua, mikäli työpaikalla tapahtuvia palveluita ei kye-
tä joustavasti yhdistämään ammatilliseen koulutukseen. Tämän estämi-
seksi kasvupalveluiden järjestäjän tulee voida hankkia myös tutkintoihin 
ja osatutkintoihin johtavaa koulutusta.

Työnhaun aktiivimallin hallinnollisia kustannuksia ja vaikutuksia työnha-
kijoihin sekä työnantajien toimintaan ei ole esityksessä riittävästi huo-
mioitu. Velvoitetyöllistämistä koskevat säännökset vanhentuvat maa-
kuntauudistuksen myötä, minkä vuoksi ne tulee poistaa uudesta laista.

Yritystukien kokonaisuuden on oltava väljästi säännelty, jotta maakun-
nalla ja kuntayhtymällä on mahdollisuus ylläpitää tukijärjestelmää alu-
eellisista tarpeista käsin. Helsingin kaupunki kannattaa esitystä startti-
rahan muuttamisesta yrityskohtaiseksi tueksi. Yritystukien kokonaisuu-
den on tuettava yrittäjäksi ryhtymistä eri muodoissaan, myös yhteis- se-
kä kasvuyrittäjyyttä.

Työttömyysturvatehtävien kokonaisuutta sekä työnhakijan palvelupro-
sessia yksinkertaistavat muutokset ovat kannatettavia. Myös sosiaalisia 
yrityksiä koskevan lainsäädännön kumoaminen on esityksen nojalla pe-
rusteltua.
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Nopea työllistyminen on oikea lähtökohta kotoutumisen edistämistä 
koskevaksi lainsäädännöksi. Uudenmaan kuntayhtymä on kuitenkin 
huomioitava esityksessä nykyistä vahvemmin. Maakunnan yhteensovit-
tamistehtävää ja kotoutumisen palvelukokonaisuuden johtamista ei ole 
esityksessä riittävän selkeästi määritelty. Kuntaan osoittamisesta pää-
tettäessä on lisäksi tärkeää, että sijoittaminen perustuu aina maakun-
nan ja kunnan keskinäiseen sopimukseen.

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

Yleiset huomiot

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä sitä, että esityksessä annettaisiin 
maakunnalle, Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle ja kasvupalve-
luiden palveluntuottajille laaja liikkumatila määritellä palveluiden sisällöt 
ja toteuttaa innovatiivisesti suunniteltuja palveluita. Esitetyillä uudistuk-
silla mahdollistetaan uudenlaisia palvelukonsepteja ja asiakaslähtöi-
semmät sekä tehokkaammat tavat tuottaa palveluita ja edistää työlli-
syyttä. Toiminnan tarkoituksenmukainen organisoituminen asiakastar-
peiden pohjalta tulee olla mahdollinen myös monialaisissa palveluissa. 
Esitys työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun 
lain kumoamisesta keskeinen sisältö säilyttäen on näin ollen perusteltu. 

Tarkemmat lakiluonnosta koskevat muutosehdotukset koskevat erityi-
sesti aktiivisen työnhaun edellytystä, kasvupalvelukoulutuksen ja am-
matillisen työvoimakoulutuksen järjestämistä ja yhteensovittamista, pal-
veluohjauksen julkista tuottamista sekä velvoitetyöllistämistä. 

Lain valmistelusta on huomautettava, että nykytilan arviointi on esityk-
sessä jäänyt puutteelliseksi. Esityksen vaikutusten arviointi on lausun-
tovaiheessa vielä kesken, mitä on lausunnon antajan kannalta pidettä-
vä epätyydyttävänä. Lausunnon antajalla ei siten ole mahdollisuutta an-
taa perusteltua kannanottoa esityksen vaikutusten arvioinnin osalta. 
Yksityiskohtaiset perustelut on osittain kirjoitettu hyvin yleisesti, ja pe-
rusteluissa on toistettu pykälän sanamuoto. Näiltä osin lausunnossa 
pyritään myös täydentämään perusteluja sekä esitettyä vaikutusarviota.

1 luku Yleiset säännökset

Lakiesityksen mukaan Uudenmaan kuntayhtymään sovellettaisiin, mitä 
laissa säädettäisiin maakunnasta. Säädös on selkeä ja korostaa kun-
tayhtymän maakuntaa vastaavaa vastuuta kasvupalveluiden kokonai-
suudesta Uudellamaalla.

Lakiesitys on luonteeltaan mahdollistava ja antaa palveluille väljästi 
määritellyt puitteet. Maakunnilla ja kuntayhtymällä olisi nykyisiin työ- ja 
elinkeinotoimistoihin nähden laajemmat mahdollisuudet hankkia erisi-
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sältöisiä palveluita ja palveluiden muodostamia kokonaisuuksia. Kasvu-
palveluiden järjestäjälle ja tuottajalle esityksessä annettu liikkumatila tu-
kee monituottajamallin tarkoituksenmukaista toteuttamista. Maakuntien 
ja kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudelle on tärkeää, että palvelu-
jen sisällöstä ei säädetä lailla nyt esitettyä tarkemmin. 

Tuloksellisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös asiakkaan saamien pal-
veluiden saatavuus. Tämän varmistamiseksi lain 2 § 4 momentin palve-
luntuottajiin tuleekin yhtenä vaihtoehtona lisätä julkisen sektorin oma 
tuotanto. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä julkisen sektorin oman tuo-
tannon oikeuden säilyttämistä, koska markkinapuutetilanteen määritte-
leminen käytännössä on vaikeaa, hallinnollisesti raskasta tai mahdo-
tonta. Lainsäädännöllä ei tule muodostaa tarpeettomia esteitä yksityi-
sesti tuotettujen kasvupalveluiden joustavalle täydentämiselle julkisesti 
tuotetuilla palveluilla esimerkiksi erityisryhmien, kuten vaikeasti työllis-
tyvien kohdalla. Tämä olisi myös lain mahdollistavan hengen mukaista.

Julkisen tuotannon säilyttäminen on tärkeää myös maakuntien ja kun-
tayhtymän palveluhankintoihin liittyvän osto-osaamisen ylläpitämiseksi 
ja jotta palveluiden kustannustasoa voidaan vertailla ja kontrolloida. 
Sallimalla kasvupalveluviranomaisen oma palvelutuotanto vaikutetaan 
samalla välillisesti yksityisesti tuotettujen kasvupalveluiden kustannus-
tehokkuuteen. Järjestäjän intressinä on aina, että palvelutuotanto on 
mahdollisimman kustannustehokasta ja laadukasta tuotantotavasta riip-
pumatta. Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään yksityistä palvelutuotan-
toa ja hyödyntämään markkinoita kasvupalveluiden tuottamisessa kai-
kissa tilanteissa. 

2 luku Työnhakijan palveluprosessi

6 § Työnhaun voimassaolon päättyminen

Helsingin kaupunki suhtautuu kriittisesti esitettyihin muutoksiin, joilla 
työnhakijoita velvoitettaisiin hakemaan vähimmäismäärä työpaikkoja 
seitsemän päivän ja 12 viikon tarkastelujaksoilla. Perusteluina ovat eri-
tyisesti mallin hallinnollinen raskaus sekä mahdolliset kielteiset vaiku-
tukset verotuloihin sekä työnantajien halukkuuteen ilmoittaa työpaikko-
ja.

Esitetty aktiivimalli ei huomioi työnhakijoiden yksilöllisiä tilanteita ja pal-
velutarpeita eikä edistä maakuntien itsenäisyyttä kasvupalveluiden jär-
jestämisessä. Maakunnilla ja Uudenmaan kuntayhtymällä tulee olla 
mahdollisuus räätälöidä palvelut työnhakijan yksilöllisten tarpeiden pe-
rusteella, kuten muissa Pohjoismaissa.

Kasvupalveluiden tavoitteina tulee olla muun muassa kestävä julkinen 
talous, työllisyysasteen nostaminen, osaavan työvoiman ja työpaikko-
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jen kohtaaminen ja työttömien pitkäkestoinen siirtyminen pois julkisilta 
tulonsiirroilta ansiotyöstä tai yritystoiminnasta saadun tulon piiriin. Esi-
tysluonnoksen vaikutusarvion mukaan tutkimustulokset osoittavat, että 
etuuden saamisen tiukemmat ehdot ovat johtaneet työnhakijoita siirty-
mään pienempipalkkaisiin töihin tai muiden etuuksien saajiksi sekä työ-
voiman ulkopuolelle. On perusteltua olettaa, että muille etuuksille siirty-
minen koskisi erityisesti henkilöitä, joiden työnhakutaidot ja valmiudet 
käyttää sähköisiä järjestelmiä ovat esimerkiksi heikon kielitaidon, fyy-
sisten esteiden tai muiden syiden, kuten puuttuvan osaamisen vuoksi 
puutteelliset. Ehdotetuilla muutoksilla voisi näin ollen olla kielteisiä vai-
kutuksia verotulokertymään ja syrjäyttäviä vaikutuksia osalle työttömis-
tä.

Esitetystä vaikutusarviosta poiketen on ilmeistä, että aktiivimalli vaatisi 
niin kasvupalveluviranomaiselta kuin työttömyysetuuden maksajalta 
huomattavia resursseja ja soveltuvaa tietojärjestelmää aktiivisen työn-
haun toteuttamista koskeviin selvityksiin, mikäli seurannassa edellytet-
täisiin työnhakijalta esimerkiksi haettujen työpaikkojen soveltuvuusedel-
lytysten täyttymistä. Lisäksi viranomaisia työllistäisi niiden yksilöllisten 
olosuhteiden arviointi, joiden nojalla työnhakijalla olisi ollut oikeus olla 
hakematta työpaikkaa seitsemän päivän tarkastelujaksolla. Esitys on 
ristiriidassa muiden esillä olleiden muutosten kanssa, joilla vähennettäi-
siin TE-toimiston työttömyysturvan sanktiointiin liittyviä tehtäviä ja va-
pautettaisiin resursseja käytettäväksi ydintehtäviin, kuten työnvälityk-
seen ja työttömien osaamisen kehittämiseen.

Helsingin kaupunki pitää mahdollisena, että kaikkia koskeva työnhaku-
velvoite vähentäisi työnantajien kiinnostusta ilmoittaa julkiseen työnväli-
tykseen avoimia työpaikkoja, joihin suuri määrä työnhakijoita hakisi 
täyttääkseen aktiivisen työnhaun velvoitteensa. Varsinkaan pienemmil-
lä työnantajilla ei ole resursseja käsitellä suurta määrää työhakemuk-
sia. Vähentynyt halukkuus ilmoittaa paikkoja julkisessa haussa voisi 
vaikuttaa kielteisesti työmarkkinoiden toimivuuteen ja työttömien sijoit-
tumiseen työhön. Näistä syistä esitettyjä muutoksia ei voida pitää sel-
laisina, jotka edistävät työnhakijoiden osaamisen ja työpaikkojen koh-
taantoa ja palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen varattujen voima-
varojen tehokasta käyttöä.

8 § Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnin menetelmät

Esityksen 8 § mukaan työnhakijan palvelutarpeen arviointi toteutettai-
siin kolmen kuukauden välein. Palvelutarpeen arviointi voisi tapahtua 
muullakin tavoin kuin haastattelussa. Muutos on kannatettava siltä 
osin, kun se mahdollistaa tarvittaessa joustavammat ja yksilöllisemmät, 
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monikanavaiset toimintamallit palvelutarpeen arvioimiseksi. Samalla on 
kuitenkin varmistettava, ettei muutoksella tavoitella ensisijaisesti välittö-
miä kustannussäästöjä ja siksi epäsuorasti kannusteta siirtymään mui-
hin kuin henkilökohtaiseen kontaktiin perustuviin palvelumuotoihin pit-
käkestoisen vaikuttavuuden kustannuksella.

Työnhakijoiden määräaikaishaastatteluiden vaikuttavuutta perusteltiin 
hallituksen esityksessä 209/2016 henkilökohtaisen asioinnin merkityk-
sellä työnhakijan työllistymiselle erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa. 
Määräaikaishaastattelut ovat alkaneet vasta keväällä 2017, minkä 
vuoksi niiden tuloksellisuutta ei ole voitu arvioida vielä esitystä annet-
taessa. Tiivis henkilökohtainen palvelu on kuitenkin olennainen osa esi-
merkiksi Tanskan mallia. Myös Helsingin kaupungin kokemukset nuor-
ten Ohjaamo- ja Respa-hankkeista sekä maahanmuuttajien osaamis-
keskus-toiminnasta viittaavat siihen, että nykyjärjestelmässä on työnha-
kijoiden henkilökohtaisen palvelun kohdalla merkittävä palveluaukko. 
Mikäli kasvupalveluiden rahoitukseen esitetyt muutokset kannustavat 
kasvupalveluviranomaisia käyttämään jatkossa muita kuin henkilökoh-
taisia palvelukanavia, työllistymisen esteitä ja palvelutarpeita voi myös 
jäädä piiloon. Edellä esitetyistä syistä Helsingin kaupunki katsoo, että 
riittävät resurssit on varattava myös henkilökohtaiseen palveluun.

Palveluista sopimisen velvoittavuus

Palvelutarvearvion ja palveluista sopimisen velvoittavuuden arviointi on 
lakiesityksen pohjalta haastavaa. Esityksen mukaan työllistymissuunni-
telmista luovuttaisiin ja jatkossa sovitut asiat tallennettaisiin asiakastie-
tojärjestelmään. Parhaimmillaan työllistymissuunnitelmista ja erityisesti 
niiden määräaikaisesta tarkistamisesta luopuminen voi sujuvoittaa pal-
veluprosessia sekä vähentää suunnitelmien seurantaan liittyvää viran-
omaistyötä. Palveluista sopiminen toteutettaisiin tällöin muilla tavoin 8 
§:n mukaisesti.

Helsingin kaupunki toteaa, että palveluista sopimisen luonnetta tulee 
esityksessä kuitenkin olennaisesti täsmentää. Erityisesti on tarkennet-
tava sitä, mikä olisi yhdessä sovittujen ja asiakastietojärjestelmään kir-
jattujen toimenpiteiden juridinen sitovuus tai niistä kieltäytymisen suhde 
työttömyysetuuden saamiseen. Samalla on arvioitava, onko kirjausten 
velvoittavuus eritasoinen, mikäli ne tekee viranomainen tai yksityisen 
kasvupalveluiden tuottajan edustaja. Työnhakijan palveluista sopiminen 
tulee tehdä tavalla, joka mahdollistaa palveluiden velvoittavuuden ja ta-
kaa asiakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteu-
tumisen mutta myös palveluprosessien joustavuuden.

Työllistymissuunnitelmien poistuessa myös maahanmuuttajien kotoutu-
missuunnitelmia koskevien säädösten osalta tulee selvittää, voidaanko 
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työllistämissuunnitelmia vastaava velvoite noudattaa kasvupalveluissa 
kotoutumissuunnitelmaa poistaa myös maahanmuuttaja-asiakkailta, jot-
ka lakiesitys tällä hetkellä asettaisi eriarvoiseen asemaan.

Palvelutarpeen arvioiva taho

Esityksen mukaan palvelutarpeen voisi arvioida maakunta tai kuntayh-
tymä tai vaihtoehtoisesti palveluntuottaja. Helsingin kaupunki katsoo, 
että esitys mahdollistaa tältä osin joustavat toimintamallit. Kannatetta-
vaa on myös, että maakunta tai kuntayhtymä voisi tehdä tarkempia ar-
viointeja niille, joilla digitaalisen arvioinnin perusteella havaitaan esi-
merkiksi pitkäaikaistyöttömyyden riski tai viitteitä monialaisesta palvelu-
tarpeesta.

Palvelutarvearvioon liittyviä säädöksiä tulee kuitenkin selkeyttää sen 
osalta, mikä on palvelutarpeen arvioinnin, asiakkaan informoinnin ja 
palveluohjauksen suhde toisiinsa. Niitä ei ole tarkoituksenmukaista täy-
sin erottaa toisistaan, sillä käytännössä osana palvelutarvearviota teh-
dään palveluohjausta ja osana palveluohjausta päivitetään palvelutar-
vearviota. Esitystä tulee täydentää niin, että palvelutarvearvioinnin yh-
teydessä ja sen lisäksi julkisella toimijalle annetaan mahdollisuus tehdä 
myös palveluohjausta.

Riittävällä palveluohjauksella varmistetaan asiakkaiden tehokas ohjau-
tuminen heille parhaiten soveltuviin palveluihin ja valinnanvapauden 
täysimääräinen hyödyntäminen.

9 § Monialaisen palvelutarpeen arviointi

Helsingin kaupunki pitää oikeansuuntaisena esitystä työllistymistä edis-
tävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain eli TYP-lain ku-
moamisesta. Sisällyttämällä lain keskeinen sisältö rekrytointi- ja osaa-
mispalvelulain 9 §:ään parannetaan järjestäjän mahdollisuuksia toteut-
taa vastaava monialainen palvelu haluamallaan tavalla etenkin uudes-
sa tilanteessa, jossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että kasvupal-
veluiden tuotanto on hajautettu useille toimijoille. Kasvupalveluiden ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajat tulee tarvittaessa vel-
voittaa osallistumaan asiakkaan palveluiden yhteensovittamiseen. Asia 
on ratkaistava lain jatkovalmistelussa. 

Kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että ulkoistettaessa palvelu-
tuotantoa useille yksityisille toimijoille voi kokonaisvastuu palveluista 
hajaantua asiakkaan vahingoksi. Kasvupalvelut linkittyvät monialaisiin 
palvelupolkuihin useilla asiakasryhmällä nuorista pitkäaikaistyöttömiin. 
Esimerkiksi nuorille suunnatulla Ohjaamo-toiminnalla voidaan tukea 
asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti asumisesta terveyteen, 
koulutukseen ja työllistymiseen ja pitkällä tähtäimellä ehkäistä esimer-
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kiksi syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Yhden luukun monialaista pal-
velukonseptia ja koulutuspolkuja työttömille maahanmuuttajille on kehi-
tetty myös Helsingin kaupungin ylläpitämässä Stadin osaamiskeskuk-
sessa.

Yksityinen kasvupalvelutuotanto ei yksinään ole riittävä Ohjaamo-toi-
minnan kaltaisten, laaja-alaiseen hyvinvointiin tähtäävien palveluiden 
toteuttamiseen. Merkittävimmät riskit ovat asiakkaan palvelutarpeiden 
virheellinen arviointi, asiakkaiden valikointi tai palveluiden yksityisten 
kannattavuuslaskelmien vaikutus asiakkaan saamaan tukeen. Toteu-
tuessaan nämä saattaisivat johtaa esimerkiksi asiakkaan jättämiseen 
vaille palvelua ja yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä huonoon lopputu-
lokseen.

Johtopäätöksenä Helsingin kaupunki katsoo, että lakiin on lisättävä jul-
kisen toimijan mahdollisuus palveluohjaukseen erityisesti silloin, kun 
sen yhteydessä tehdään palvelutarvearviointia. Näin varmistetaan, että 
Ohjaamo-toiminnan kaltaiset monialaiset palvelumallit voidaan säilyt-
tää.

3 luku Rekrytointi- ja osaamispalvelut

Helsingin kaupunki katsoo, että lain tulee mahdollistaa osaavan työvoi-
man saatavuus, ammatillinen liikkuvuus ja työttömien työllistymisen 
edistäminen myös koulutuksen keinoin. 

Esityksen mukaan rekrytointipalveluina tarjottaisiin tietoa työvoiman 
saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää 
neuvontaa sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittamista. 
Osaamispalveluina tarjottaisiin ammatinvalinta- ja uraohjausta, kasvu-
palvelukoulutusta. Rekrytointi- ja osaamispalveluina voitaisiin lisäksi 
tarjota muita rekrytointia ja työnhakua sekä henkilöasiakkaan osaamis-
ta kehittäviä palveluita sekä työkokeilua. Tältä osin säätely tarjoaa pal-
veluille riittävän väljät puitteet ja tukee uusien palveluiden ja toiminta-
mallien kehittämistä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkintoon tai 
tutkinnon osan suorittamiseen johtava koulutus järjestettäisiin kuitenkin 
kasvupalvelukoulutuksen sijaan työvoimakoulutuksena, ja se rahoitet-
taisiin opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista. Helsingin kaupunki 
kiinnittää huomiota muutokseen liittyviin riskeihin ja pitää tärkeänä, että 
asiakkaalle koulutus ja muut palvelut näyttäytyvät yhtenä kokonaisuute-
na rahoituksen alkuperästä riippumatta.

Kasvupalveluiden, ammatillisen osaamisen lisäämisen ja aikuiskoulu-
tuksen on kytkeydyttävä tiiviisti yhteen. Työpaikoilla tapahtuviin palve-
luihin, kuten työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön, on voitava integroi-
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da joustavasti osaamisen tunnistamisen palveluita ja koulutuksia. Työn-
hakija hyötyy työnhaussaan enemmän esimerkiksi oppilaitoksen myön-
tämästä osatutkinnosta kuin vastaavan sisältöisestä koulutuksesta, jon-
ka vastaavuutta ammatillisiin opintoihin ei ole voitu arvioida. Osatutkin-
not mahdollistavat myös väylän kokonaisten tutkintojen suorittamiseen. 
Tämä väylä on tärkeä vailla toisen asteen koulutusta oleville työttömille.

Yksilöllisten koulutuspolkujen ja palveluiden joustavan yhteensovittami-
sen varmistamiseksi lakiehdotusta on muutettava niin, ettei kasvupal-
veluiden järjestäjän oikeutta koulutuspalveluiden ostamiseen rajata ra-
hoituksen lähteeseen perustuen. Sen sijaan kasvupalvelukoulutuksena 
tulee voida hankkia myös tutkintoon tai osatutkintoon johtavaa koulu-
tusta oppilaitoksilta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Edellä esitetyn vuoksi Helsingin kaupunki katsoo, että työttömille suun-
nattu tutkintoon johtava koulutus tulee ensisijaisesti säilyttää työ- ja 
elinkeinoministeriön hankintajärjestelmässä. Poikkeuksena tästä on lu-
ku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutus, jonka sijoittumi-
nen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on perusteltua. 

Kasvupalvelukoulutuksen opiskelijavalinta tulee lakiluonnoksessa esite-
tyn mukaisesti säilyttää maakunnalla tai Uudenmaan kuntayhtymällä. 
Kasvupalveluiden asiakkaina olevia työttömiä työnhakijoita tulee myös 
voida suosia tutkintoon johtavien koulutusten valinnassa heidän osaa-
misensa parantamiseksi ja työllistymisensä edistämiseksi, vaikka kou-
lutusten rahoitus tulisikin opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.

4 luku Työkokeilu

Esityksen 13 § mukaan osaamispalveluna voitaisiin tarjota ”työkokeilua 
ja muita henkilöasiakkaan osaamista kehittäviä palveluita”. Perusteluis-
sa sivulla 102 viitataan työkokeilun käyttämiseen osaamisen kehittämi-
seen. Tämä tulee huomioida lakiluonnoksessa, jonka mukaan työkokei-
lua voitaisiin tällä hetkellä käyttää ainoastaan joko alan soveltuvuuden 
arviointiin tai työmarkkinoille paluun tukemiseen. Esitysluonnosta tulee 
täsmentää niin, että työkokeilun ja muiden työpaikalla toteutettavien 
palveluiden käyttäminen myös osaamisen kehittämiseen on mahdollis-
ta esimerkiksi silloin, kun työkokeilun aikana tunnistetaan osaamista tai 
suoritetaan tutkinnon osia. Vastaavasti työkokeilua tulee olla mahdollis-
ta käyttää myös ennakkojaksona oppisopimuskoulutukseen, jolloin sii-
hen voidaan yhdistää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

27 § Muu työpaikalla järjestettävä palvelu

Mahdollistamalla kasvupalveluiden joustava toteuttaminen työpaikalla 
esityksen mukaisesti edistetään työttömien sijoittumista aitoon työym-
päristöön, vahvistetaan työelämätaitoja, ammatillista osaamista ja kon-
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taktien muodostumista sekä tuetaan jatkotyöllistymistä. Palvelut tulee 
toteuttaa niin, etteivät työkokeilu tai muut työpaikalla järjestettävät pal-
velut syrjäytä työsuhteista työtä.

5 luku Työllistämisvelvoite

Esityksessä säilytettäisiin kuntien työllistämisvelvoite, jonka mukaan 
työnhakijan kotikunnan tulee järjestää kuuden kuukauden työjakso niille 
yli 57-vuotiaille työttömille, joiden oikeus palkansaajan työttömyyspäi-
värahaan päättyy enimmäisajan takia eikä heille ole pystytty järjestä-
mään muuta työllistymistä edistävää palvelua.

Helsingin kaupunki katsoo, että velvoitetyön mielekkyyttä palvelumuo-
tona on arvioitava kriittisesti ja palvelusta tulee ensisijaisesti luopua ko-
konaan.

Velvoitetyön tarkoitus on saada asiakas palaamaan työttömyyspäivära-
halle. Tämän passivoivan tavoitteen vuoksi sitä ei tule pitää työllisty-
mistä edistävänä palveluna tai kasvupalveluna. Velvoitetyöllistämiseen 
käytetyt määrärahat vähentävät kuitenkin muille työttömille suunnattu-
jen palveluiden määrää. Vuonna 2016 Helsingin kaupunki työllisti noin 
200 velvoitetyöllistettävää, ja lakimuutosten myötä määrän odotetaan 
kasvavan 300 henkilöön vuonna 2017. Nykyisen esityksen mukaisena 
toteutuessaan velvoitetyöllistettävien määrän ennakoidaan pysyvän vä-
hintään samankaltaisena vuonna 2019. Määrää voivat nostaa työttö-
myyspäivärahan kestoon tehdyt leikkaukset sekä pitkäaikaistyöttömyy-
den keskittyminen ikääntyneille työnhakijoille.

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden vaikuttavuusseurannan mu-
kaan velvoitetyöllistämisellä kunnan tehtäviin on erittäin vähäinen vai-
kutus asiakkaiden uudelleentyöllistymiseen. Velvoitetyöllistämisestä ai-
heutuu julkiselle sektorille kuitenkin merkittäviä kustannuksia TE-toimis-
ton myöntämän palkkatuen ja kunnalle jäävien palkkakustannusten 
muodossa. Velvoitteen perusteella työllistettiin koko Suomessa noin 3 
200 henkilöä vuonna 2016. Vuonna 2019 laki tulisi kattamaan valtakun-
nallisesti joitakin tuhansia työnhakijoita. Palvelun järjestäminen aiheut-
taa sekä TE-toimistolle että kunnille merkittäviä hallinnollisia kustan-
nuksia kohderyhmän kokoon nähden. Palvelusta ei ole tarvetta säätää 
lailla.

Suurin osa kunnan työllistämisvelvoitteen nojalla tarjoamista palkkatue-
tuista työpaikoista on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden avustavia teh-
täviä. Helsingin kaupungin asiakkaina olleista velvoitetyöllistettävistä 
kaksi kolmasosaa työllistyi sosiaali- ja terveysalan tehtäviin vuonna 
2016. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä uudistuksissa maakun-
nan järjestämisvastuulle työllistämisvelvoitteen säilyttämiselle kunnalla 
ei ole perustetta.
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Velvoitetyötä koskeva säädös on maakunta- ja kasvupalvelu-uudistus 
huomioiden vanhentunut, ja siitä tulee luopua. Jotta ikääntyneiden pit-
käaikaistyöttömien asemaa ei heikennettäisi, oikeus työttömyyspäivära-
han lisäpäiviin tulee ulottaa automaattisesti myös niihin työttömiin, joi-
den paluuta työttömyyspäivärahan piiriin edistetään nyt velvoitetyöllä. 
Ne asiakkaat, joiden tavoitteena on palata työelämään, tulee palvella 
heidän palvelutarpeensa mukaisissa kasvupalveluissa.

Mikäli kunnan työllistämisvelvoitteesta ei luovuta, on lakiesityksessä 
ehdottomasti täsmennettävä ehdot, joiden täyttyessä kunta voi todeta 
asiakkaan tarvitsevan ensisijaisesti muita palveluita ja työllistämisvel-
voite raukeaa. Työllistämisvelvoite viittaa yksinomaan työsuhteiseen 
työhön eikä anna kunnalle mahdollisuutta ohjata asiakasta hänen pal-
velutarpeensa mukaisiin muihin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveys-
palveluihin. Tällä hetkellä myös asiakkaat, joiden työkyky on heikenty-
nyt, joutuvat ottamaan vastaan velvoitetyön voidakseen päästä takaisin 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Edellä esitetty toimeentulon 
turvaaminen ensisijaisesti lisäpäiväoikeutta laajentamalla parantaisi 
myös näiden työttömien asemaa.

Työllistämisvelvoitteen säilyessä se tulee sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistuksen myötä ulottaa esityksestä poiketen koskemaan myös 
maakuntia, joille tehtävät kunnilta siirtyvät. Velvoite tulee kohdentaa 
kuntien ja maakunnan uutta tehtävänjakoa vastaavassa suhteessa. 
Muussa tapauksessa ei kunnilla jatkossa tosiasiallisesti ole edellytyksiä 
lain vaatimaan työllistämiseen.

6 luku Erinäiset säännökset

Digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia on hyödynnettävä täysimääräi-
sesti työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaannon edistämiseksi. Asiak-
kaiden anonymisoitujen tietojen julkaiseminen Työmarkkinatorissa voi 
luoda uusia mahdollisuuksia, joiden laajuuden arviointi on kuitenkin 
haastavaa, ennen kuin luonnos tietojärjestelmälaista on valmistunut.

Tietojensaannin (6 luku 32 §) osalta on lisäksi tarkistettava säännöksen 
yhteensopivuus EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Säännös on hyvin 
yleisluontoinen ottaen huomioon, että sillä on vaikutuksia kansalaisten 
perusoikeuksissa turvattuun henkilötietojen suojaan (PL 10§). Väljät ja 
yksilöimättömät tietojensaantioikeudet eivät ole perustuslain kannalta 
mahdollisia edes silloin, kun ne on sidottu välttämättömyyskriteeriin. 
Tarkkarajaisuus edellyttää pykälässä käytetyn ilmaisun ”järjestämises-
sä välttämättömät tiedot” määrittelemistä.

31 § Muutosturvan toteuttamiseen liittyvät maakunnan tehtävät
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Muutosturva-toimintamallin tavoitteena on helpottaa tuotannollis-talou-
dellisesta syystä irtisanotun pääsyä uuteen työhön tai yrittäjyyteen. Pal-
velun toteuttamiseksi viranomainen kartoittaa palvelutarpeen yhdessä 
työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa ja sovittaa työllistymistä 
edistävät palvelut (kasvupalvelut) yhteen työnantajan tarjoamien re-
surssien kanssa. Muutosturva on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tu-
kea irtisanomisuhan alaisia jo ennen työttömyysjakson alkamista.

Esityksen mukaan suurissa irtisanomistilanteissa Suomen hakiessa 
Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta EGR-asetuksen mukaisiin 
toimenpiteisiin maakunta hoitaisi julkisena hallintotehtävänä Euroopan 
globalisaatiorahaston EGR:n hankkeiden alueellisen toimeenpanon. 
Koska tehtävä liittyy olennaisesti lakisääteisten kasvupalveluiden jär-
jestämiseen, esitystä on täsmennettävä niin, että globalisaatiorahaston 
hankkeiden toimeenpano osoitetaan Uudellamaalla yksiselitteisesti Uu-
denmaan kuntayhtymälle. Näin varmistetaan joustava reagointi isoissa 
irtisanomistilanteissa.

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta

Yleiset huomiot

Yrityksille myönnettävät tuet muodostavat keskeisen instrumentin uu-
den yritystoiminnan ja kasvun luomiselle. Rahoitusvälineiden kautta 
kasvupalvelut ja aluekehittäminen linkittyvät voimakkaasti toisiinsa. Jot-
ta palvelut muodostaisivat mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden, 
myös aluekehityksen tehtävät, mukaan lukien rakennerahastojen välit-
tävän toimielimen tehtävät, tulee Uudellamaalla siirtää Uudenmaan 
kasvupalvelukuntayhtymälle. Asiasta on lausuttu alueiden kehittämistä 
ja kasvupalveluita koskevan lain yhteydessä 24.4.2017.

Maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä 
maakuntien vastuulle. Kuntien osuutta työmarkkinatukeen on perusteltu 
niiden roolilla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajana, joten vastuu 
työmarkkinatuen osarahoituksesta tulee uudistuksessa siirtää palvelui-
den mukana sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoaville maakunnille. Työ-
markkinatuen rahoitusosuuden säilyttäminen kunnilla heikentäisi lisäksi 
valtakunnallisesti kuntien edellytyksiä tarjota kasvupalveluita täydentä-
viä omia työllisyyspalveluitaan ja Uudellamaalla kuntien mahdollisuuk-
sia yhdistää resurssejaan kasvupalveluiden rahoittamiseksi kasvupal-
velukuntayhtymän kautta.

1 Luku Yleiset säännökset

Lakia sovellettaisiin kokonaisuudessaan Euroopan unionin rakennera-
hasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rahoitettaviin 
sekä kansallisiin tukiin, maakunnan lisäksi myös työ- ja elinkeinominis-
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teriön ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin tukiin erinäisten 
säädösten mukaisesti. Laissa säädettäisiin muun muassa yritykselle 
myönnettävistä tuesta, palkkatuesta sekä tuista kehittämis- ja inves-
tointitoimintaan voittoa tavoittelemattomille oikeushenkilöille.

Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että Uudenmaan kuntayhtymällä on 
käytössään kaikki mahdollisuudet rahoitusten ja tukien myöntämiseen 
maakuntiin verrattavasti. Kuntayhtymän tulee voida myöntää esimerkik-
si erilaisia tukia kansainvälistymistoimintaan tai ulkomaisten kasvuyri-
tysten houkuttelemiseksi alueelleen. Tämä voisi merkitä esimerkiksi 
palveluita yrityksille, jotka vasta harkitsevat sijoittumista Uudellemaalle. 
Tämän varmistamiseksi on asiaan liittyviin lakeihin tehtävä tarvittavat 
muutokset, jotta kuntayhtymä voisi esimerkiksi kuntalain estämättä 
myöntää tukea tai tarjota palveluita myös kunnan ulkopuoliselle, tarvit-
taessa ulkomaalaiselle, toimijalle.

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta luopuminen esitetyn mukaisesti on 
perusteltua, sillä esimerkiksi järjestöt saavat kasvupalvelu-uudistukses-
sa selkeämmän palveluntuottajaroolin. Muutoksilla edistetään järjestö-
toiminnan kehittymistä ja vahvistumista. Ennen kaikkea palveluntuotta-
ja-asemalla mahdollistetaan järjestöjen tarjoamien palveluiden kehittä-
minen innovatiivisemmin kuin muutaman vuoden aikajänteeseen pe-
rustuvalla, kriteereiltään tarkasti säädellyllä hankerahoituksella. Työlli-
syyspoliittisen avustuksen myöntämiskriteerit ovat myös olleet tarpeet-
toman rajaavat ja raportointimenettelyt raskaita. Maakunnan ja Uuden-
maan kuntayhtymän harkintavaltaan tulee kuitenkin jäädä mahdollisuus 
myöntää erilaisia yleishyödyllisiä avustuksia halutessaan ja päättää it-
senäisesti avustusten myöntämisen kriteereistä. 

2 Luku Yritykselle myönnettävät tuet

Tukea yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myönnettäisiin 
kansallisista varoista. Sen myöntäisi Uudellamaalla Uudenmaan kun-
tayhtymä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain 18 
§:n mukaisesti.

Yritystukien myöntämisen edellytyksistä, tuen käyttökohteista ja enim-
mäismäärästä on esityksen mukaan tarkoitus säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Kansallisen sääntelyn tulee olla väljää ja mah-
dollistavaa, jotta maakunnat ja Uudenmaan kuntayhtymä voivat asettaa 
tarkempia edellytyksiä tuen myöntämiselle sekä vaikuttaa muihin tuen 
myöntämistä koskeviin seikkoihin alueellisista tarpeistaan käsin. Lau-
sunnossa tuodaan jäljempänä esiin seikkoja, jotka tulee huomioida 
asetusta annettaessa.

3 § Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
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Starttirahan korvaava tuki yritystoiminnan aloittamiseen

Helsingin kaupunki toteaa, että työttömyysturva- ja yritystukijärjestel-
mien tulee kannustaa yritystoimintaan. Aloittaville yrityksille myönnettä-
villä tuilla on merkittävä rooli uuden yritystoiminnan mahdollistamises-
sa. Yrityksille myönnettäviä tukia koskevat muutokset on sovitettava 
yhteen työttömyysturvaan suunniteltujen muutosten kanssa, joiden mu-
kaan yritystoiminnan päätoimisuutta ei arvioitaisi ensimmäisen neljän 
kuukauden aikana, jolloin yrittäjän olisi mahdollisuus saada tältä ajalta 
työttömyysturvaa (luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työttömyystur-
van muuttamisesta 4.5.2017). 

Lakiehdotuksessa on ansiokkaasti kiinnitetty huomiota aloittavalta yri-
tykseltä vaadittavan hallinnollisen työn pitämiseen vähäisenä. Aloitta-
misvaiheessa yrityksen on voitava keskittää kaikki huomionsa liiketoi-
mintansa kehittämiseen. Nykylainsäädännön mukaan starttirahaa ei 
voida myöntää, jos päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen tuen 
myöntämistä. Tämä on sitonut yrittäjän tarpeettomasti viranomaistoi-
minnan aikatauluihin ja on voinut pitkittää yritystoiminnan aloittamista. 
Yrityksen tulee esityksen mukaisesti voida aloittaa toimintansa omalla 
riskillään heti jätettyään hakemuksen, jo ennen tuen varsinaista myön-
tämistä.

Helsingin kaupunki kannattaa esitystä henkilöasiakkaille myönnettävän 
starttirahan muuttamisesta yrityskohtaiseksi tueksi. Muutos korostaisi 
tuen merkitystä yritystoiminnan aloittamiselle ja kehittämiselle yrittäjän 
toimeentulon turvaamisen sijaan. Esityksen myötä sosiaalietuuteen 
verrattavissa olevasta starttirahasta siirryttäisiin kannattavalle yrityksel-
le myönnettävään tukeen. Tällä periaatteellisella muutoksella voi olla 
myönteisiä vaikutuksia yrittäjän statukseen sekä yritystoimintaan sitou-
tumisen asteeseen. Lisäksi tuen maksaminen suoraan yritykselle edis-
täisi tuen käyttöä koskevaa huolellista harkintaa, jolloin yritys pyrkisi 
käyttämään tukea liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta mahdolli-
simman vaikuttavasti. Tuen määrässä on kuitenkin tärkeää voida ottaa 
huomioon yritystoiminnan edellyttämä kokonaistyöpanos silloin, kun yri-
tyksessä työskentelee useita osakkaita.

Esityksen mukaan tukea voitaisiin myöntää yritykselle, jolla olisi edelly-
tykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Esityksessä on varmistetta-
va nykyistä paremmin, että tukimuodoissa ja tuen myöntämisedellytyk-
sissä huomioidaan myös kasvuyritysten erityispiirteet. Kansallisen kas-
vun tavoitteita toteuttavat ja työpaikkoja luovat erityisesti niin sanotut 
startup-yritykset, jotka hyödyntävät tai tuottavat digitalisaatioon ja uu-
teen teknologiaan perustuvia tuotteita ja ratkaisuja. Uuden luomisen 
haasteista johtuen startup-yrityksiin tarvitaan tyypillisesti kolmesta nel-
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jään eri osaamisaluetta edustavaa perustajaosakasta, jotka tuovat yri-
tykseen osaamistaan ja työpanostaan.

Nykyisin starttiraha voidaan myöntää useammalle yrittäjälle samanai-
kaisesti. Startup-yrityksen ensimmäisen digitaalisen tuotteen pilottiver-
sion kehittäminen kestää Helsingin kaupungin yrityspalveluita tarjoavan 
NewCo Helsingin kokemusten mukaan pääsääntöisesti yli kaksitoista 
kuukautta. Ensimmäisen tuloja tuottavan kaupallisen version tuominen 
markkinoille on mahdollista kolmannen toimintavuoden aikana tai par-
haimmillaan toisen toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Edellä mainituista seikoista johtuen Helsingin kaupunki katsoo ensinnä-
kin, että aloittavan yrityksen saaman tuen tulisi vastata tasoltaan yrityk-
seen kiinnittyvien henkilöiden muutoin saamaa tukea. Näin tulisi olla sil-
loin, kun se on yrityksen toiminnan näkökulmasta perusteltua eli kun 
yritystoiminnan luonteen voitaisiin katsoa edellyttävän kaikkien osakkai-
den työpanosta. Käytännössä esimerkiksi peruspäivärahan suuruinen 
tuki ei ole riittävä yritystoimintaan kannustamiseksi, erityisesti ottaen 
huomioon sen, että merkittävä osa potentiaalisista uusien yritysten pe-
rustajista nauttii työttömyysaikana ansiosidonnaista työttömyysturvaa. 
Kasvuyritysten toiminnan erityispiirteet tulee ottaa huomioon myös tuen 
enimmäiskestossa.

Tukea tulee voida myöntää yhtiömuodosta riippumatta, myös toimini-
mellä toimivalle yritykselle ja osuuskunnalle.

Yritystuen kesto

Nykyinen starttiraha myönnetään kuuden kuukauden jaksoina. Tuki 
maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushake-
muksen perusteella. Startup-yrityksen tunnusmerkit täyttäville yrityksille 
tulisi liiketoiminnan suunnitelmallisen kehittämisen takaamiseksi mah-
dollistaa tarvittaessa muita uusia yrityksiä pidempi tukiaika. Myös tuen 
maksatuksen tulisi voida tapahtua pidemmissä jaksoissa. Nykykäytäntö 
jaksotuksineen ja kuukausittaisine maksatushakemuksineen lisää tuot-
tamatonta työtä eikä palvele kehitettävän liiketoiminnan tarpeita. En-
simmäisen, enintään kahdentoista kuukauden tukijakson lisäksi tulee 
olla mahdollisuus myöntää jatkotuki perustelluista syistä.

Yritykselle myönnettävien tukien käyttötarkoitus

Tukea on esityksen mukaan saatavissa yritystoiminnan käynnistämi-
seen sekä kehittämiseen. Näistä yritystoiminnan kehittämiseen tarkoi-
tetun tuen käyttötarkoitus on esitysluonnoksessa määritelty tarpeetto-
man suppeasti.
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Kehittäminen sisältää mahdollisuuden ostaa julkisen tahon subventoi-
maan hintaan analyysi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita erilaisilta pal-
veluntarjoajilta. Ulkopuolisilta saadut asiantuntija- ja muut palvelut eivät 
kuitenkaan välttämättä tuota kansainvälisille markkinoille tähtääville uu-
sille yrityksille kestävää kilpailuetua. Uudet yritykset tarvitsevat asian-
tuntijapalveluiden lisäksi tukea palkatakseen ammattilaisia, jotka evät 
ainoastaan analysoi tarpeita, vaan kykenevät jokapäiväisessä työssä 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet perustajatiimin tukena.

Edellä mainittu huomioiden esitystä tulee muuttaa niin, että mahdollis-
tetaan kehittämistuen myöntäminen laajasti yritystoiminnan kehittämi-
seen. Tuen tulee voida olla käytettävissä asiantuntijapalveluiden han-
kinnan lisäksi myös yrityksen kilpailukykyä lisääviin rekrytointeihin ja 
muihin tuotannontekijöihin.

Esityksessä Uudenmaan kuntayhtymä on määritelty 2 luvun 2 §:ssä 15 
kohdassa. Tässä yhteydessä olisi parempi käyttää viittausta siihen la-
kiin, jossa kuntayhtymä on määritelty, kuten pykälän 14. kohdassa on 
maakunnan osalta tehty.

3 Luku Voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle myönnettävät tuet kehittämis- 
ja investointitoimintaan

Esityksen 3 luvun 12 §:ssä säädettäisiin tuen siirtämisestä toiselle tuet-
tavan hankkeen toteuttamista varten. Pykälän 1 momentissa on kuiten-
kin säädetty tuen myöntämisen edellytyksestä. Tässä kohtaa lienee ol-
lut tarkoitus säätää tuen siirtämisen edellytyksestä. 

4 Luku Palkkatuki

Yksityisen sektorin työnantajalle myönnetty palkkatuki sekä palkkatuki 
oppisopimuskoulutukseen ovat olleet tehokkaimpia välineitä työnhaki-
joiden työllistymisen edistämisessä. Jotta varmistetaan työttömien työn-
hakijoiden pääsy tarpeensa mukaisiin palveluihin määrärahatilanteen 
estämättä, esityksen perusteluihin on lisättävä mahdollisuus rahoittaa 
palkkatuen kustannuksia peruspäivärahasta myös vuoden 2018 jäl-
keen. 

7 Luku Euroopan unionin rakennerahastoja koskevat erityissäännökset

Rakennerahastotehtäviä ei tule lainsäädännöllä keskittää mihinkään 
maakuntaan, vaan niistä tulee vastata jokaisessa maakunnassa itse-
näisesti. Tehtäviä voidaan keskittää ainoastaan, jos maakunnat vapaa-
ehtoisesti sopivat siitä keskenään. Toissijaisesti mahdollisen keskittä-
misen on tapahduttava volyymien perusteella suuriin maakuntiin tai Uu-
denmaan kuntayhtymään.
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Laki yksityisistä rekrytointipalveluista

Esitetyt lakimuutokset, joilla päivitetään kansalliset säädökset vastaa-
maan EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, ovat perusteltu-
ja.

Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Sosiaalisia yrityksiä koskevan lain tavoitteena on ollut luoda työmahdol-
lisuuksia erityisesti työttömille ja vajaakuntoisille. Toimintamallin tavoit-
teena on ollut edesauttaa pitkäaikaistyöttömien siirtymistä avoimille työ-
markkinoille ja mahdollistaa pysyvämpi työpaikka vammaisille henkilöil-
le. Esityksen perusteluissa todetaan, etteivät laille annetut tavoitteet ole 
toteutuneet, sillä muihin yrityksiin nähden yli kaksinkertainen osuus 
palkkatukityön päättäneistä henkilöistä on ollut työttömänä sosiaalises-
sa yrityksessä toteutuneen jakson jälkeen. Sosiaalisen yrityksen status 
ei myöskään ole lisännyt yritysten palveluiden kysyntää. Kaikki ehdot 
täyttävät yritykset eivät ole myöskään halunneet hakea sosiaalisen yri-
tyksen statusta, koska sillä on arvioitu olevan jopa negatiivinen vaiku-
tus yrityksen asemaan kilpailussa.

Esitetyt perustelut tukevat sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoa-
mista. Vaikeasti työllistyvien työllistymistä voidaan edistää tehokkaam-
min esimerkiksi julkisten hankintojen sosiaalisia kriteereitä käyttämällä. 
Hankintojen työllistämisehtoa soveltamalla tuetaan samalla työpaikko-
jen monimuotoisuutta sosiaalisista yrityksistä annettua lainsäädäntöä 
laajemmin. Sosiaalista vastuuta toteuttaville yrityksille puolestaan jää 
edelleen mahdollisuus hakea esimerkiksi erilaisia yhteiskuntavastuulli-
sen toiminnan sertifikaatteja.

Sosiaalisista yrityksistä annettua lakia kumotessa ei tule heikentää pit-
käaikaistyöttömille myönnettävän palkkatuen yleisiä ehtoja.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

1 luku Yleiset säännökset

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen entistä vahvemmin 
Kansaneläkelaitokselle sekä työttömyyskassoille selkeyttää asiakkaan 
palveluprosessia ja parantaa maakuntien ja kuntayhtymän mahdolli-
suuksia keskittyä kasvupalvelutehtävien hoitamiseen. Kannatettavia 
ovat myös väljennykset, joiden mukaan muutkin kuin laissa luetellut, 
maakunnan tai palveluntuottajan järjestämät rekrytointia ja osaamista 
edistävät palvelut luetaan työllistymistä edistäviksi palveluiksi.

Lakiluonnoksessa on edellytetty työllistymistä edistävän palvelun kestä-
vän vähintään neljän tuntia päivässä, jotta siihen osallistumisesta voi-
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daan myöntää kulukorvausta tai osallistumatta jättämistä sanktioida 
työttömyysturvan menettämisen uhalla. Seurauksena voi olla, että työn-
hakijan sitoutuminen esimerkiksi kestoltaan lyhempiin, matkustamista 
edellyttäviin ja siten kuluja aiheuttaviin ohjaus- tai valmennustapaami-
siin vähenee, mikä todennäköisesti nostaisi palvelun tuottamisen kus-
tannuksia. Muutos saattaisi myös ohjata palveluntuottajia järjestämään 
turhaan päivittäiseltä kestoltaan pitempiä palveluita. Esitys soveltuisi 
heikosti myös digitaalisten palveluiden järjestämiseen.

Työttömyysturvan tulee tukea yksityisen palvelutuotannon vapautta va-
lita tehokkaat ja tulokselliset palvelutavat ja edistää asiakkaiden pääsyä 
ja sitoutumista palveluihin palvelumuodosta riippumatta. Tästä syystä 
Helsingin kaupunki katsoo, että palvelun kestoa koskevasta tuntimää-
räisestä edellytyksestä tulee luopua.

2 luku Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset

Esityksen 8 a §:n mukaisesta aktiivisen työnhaun edellytyksestä lausu-
taan tarkemmin rekrytointi- ja osaamispalveluita koskevan lain yhtey-
dessä kohdassa Työnhakijan palveluprosessi.

Esityksessä ei ole arvioitu, kuinka suuren muutoksen työttömien käyt-
täytymisessä aktiivisen työnhaun edellytys saisi aikaan suhteessa siitä 
aiheutuviin kustannuksiin. Kasvupalvelut säilyisivät esityksen mukaan 
velvoittavina aktiivisen työnhaun edellytyksestä riippumatta, sillä työn-
hakijalla olisi työttömyysetuuden menettämisen uhalla velvollisuus osal-
listua työllistymistä edistävään palveluun. Velvoittavat palvelut määritel-
täisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä kattavammin sisältämään myös 
muut rekrytointia tukevat ja osaamista kehittävät palvelut (työttömyys-
turvalain 2 a luku, 12 § ja 1 luku, 5 §). Koska työnhakijoiden velvolli-
suuksia näin ollen laajennetaan jo esityksellä nykyisestä, ei aktiivista 
työnhakua koskevalle säätelylle ole tarvetta.

Vaikka aktiivisen työnhaun velvoitetta ei esityksestä poiketen tule ulot-
taa kaikkiin työttömiin, tilannekohtaisesti voisi olla tarpeen sopia aktiivi-
sen työnhaun seurannasta tehostetusti tietyllä aikavälillä esimerkiksi 
työnhakuvalmennuksen yhteydessä. Tietojärjestelmään tulee näin ollen 
sisällyttää mahdollisuus raportoida työpaikkojen hakemisesta.

2 a luku Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Mahdollistamalla esityksen mukaisesti irtisanoutuminen niin sanotusta 
nollatuntityösopimuksesta ilman työttömyysturvaseuraamuksia paran-
netaan työttömyysturvalain oikeudenmukaisuutta tilanteissa, joissa työ-
tä ei tosiasiallisesti ole tarjolla.
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Helsingin kaupunki kannattaa esitettyä muutosta työvoimapoliittisesti 
moitittavasta menettelystä johtuvan korvauksettoman määräajan alka-
misesta myöhennetysti 30 päivän jälkeen niin, että työnhakijalla on 
mahdollisuus korjata menettelynsä ja välttää työttömyysetuuden mene-
tys, mikäli työllistyy ennen työttömyysturvaseuraamuksen voimaantu-
loa. Vastaava toimintatapa on ollut kansainvälisissä vertailuissa, ja sen 
on todettu lisäävän työllistymisiä.

9 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Ammattirakenteen muutoksen keskellä on tärkeää ylläpitää ja lisätä 
työvoiman osaamista sekä tukea ammatillista liikkuvuutta. Työnteon ja 
osaamisen kehittämisen opiskelemalla tulee lähtökohtaisesti olla kan-
nattavaa passiiviseen työttömyyteen nähden. Valmistelussa tulee ar-
vioida tarkemmin sitä, onko omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavan 
kulukorvauksen poistuminen vuoden 2017 alussa uusilta aloituksilta vä-
hentänyt omaehtoisen opiskelun käyttöä. Mikäli muutoksella on ollut 
kielteisiä vaikutuksia, esitystä tulee muuttaa niin, että kulukorvaus pa-
lautetaan.

Lausuntopyynnön ulkopuolelle jäävässä hallituksen esitysluonnoksessa 
laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 4.5.2017 esitetään opintojen 
laajuuden selvittämisestä luopumista niin, että opintoja pidettäisiin läh-
tökohtaisesti päätoimisina. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoittee-
na kuitenkin on, että opintoja voidaan suorittaa joustavasti, vaiheittain 
ja myös osa-aikaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisen työnha-
kijan tilanne ja opintojen päätoimisuus arvioidaan yksilöllisesti, sillä ar-
violla on vaikutusta mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuudella. Nyt 
esitetty muutos voisi johtaa opiskelun taloudellisten edellytysten heik-
kenemiseen niin nuorilla kuin aikuisopiskelijoilla ja vähentää halukkuut-
ta hakeutua sivutoimisten opintojen pariin. 

13 luku Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset

Esitysluonnoksen mukaan maakunta tai kuntayhtymä antaisi hakijalle 
päätöksen työttömyysturvaseuraamuksista. Tällä hetkellä TE-toimisto 
antaa Kelalle tai työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausun-
non, jonka perusteella maksaja tekee päätöksen työttömyysturvan 
maksamisesta tai katkaisemisesta. Vasta maksajan antama päätös on 
valituskelpoinen. Esityksen mukaan työvoimapoliittisesta lausunnosta 
luovuttaisiin. Muutosten yhtenä tarkoituksena on vähentää kasvupalve-
luviranomaisen työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä ja viranomaisten 
päällekkäistä työtä. Uudistuksessa on varmistettava, ettei etuuden 
maksajalle sekä kasvupalveluviranomaiselle tulisi päällekkäisiä tehtä-
viä. Näin olisi, mikäli myös maksajan olisi edelleen annettava päätös 
etuuden maksun muutoksista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 165 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/13
12.06.2017

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

Laki kotoutumisen edistämisestä

Yleiset huomiot

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä hallituksen esityksen vahvaa 
painotusta työ- ja elinkeinopolitiikkaan, kansainvälisyyteen sekä osalli-
suuteen. Osallistumisen avulla maahanmuuttajille tarjoutuu mahdolli-
suus vaikuttaa muun muassa heille kohdennettujen palvelujen suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Maakuntauudistus kasvupalvelulakeineen sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisuudistus tulevat muuttamaan maahanmuuttajien ko-
touttamiseen osallistuvien viranomaisten ja muiden toimijoiden roolia ja 
tehtäviä huomattavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maa-
kunnalle myös työnjako maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien 
palvelujen järjestämisessä muuttuu.  Maakunnasta tulee kotoutumista 
edistävien toimien suunnittelun ja järjestämisen keskeisin toimija.

Helsingin kaupunki katsoo, että hallituksen esityksestä tulisi selkeäm-
min ilmetä myös ne mekanismit, joilla kotoutumisen palvelukokonai-
suutta johdetaan ja ohjataan. Harkintavaltaa jää paljon toimijoille ja ris-
kinä on, että kotouttamistoimijoiden kenttä ja palvelut pirstaloituvat enti-
sestään. Palveluja järjestettäessä tulee ennen kaikkea varmistua eri 
toimijoiden, toisin sanoen maakunnan, kaupungin, kuntayhtymän ja yk-
sityisten palvelujentuottajien yhteistyön sujuvuudesta niin, että eri pal-
veluntuottajien järjestämät toimenpiteet tukevat toisiaan ja niistä muo-
dostuu selkeä kokonaisuus maahanmuuttajan kotoutumisen tueksi. Ko-
touttamispalvelujen kokonaiskehittämisen kannalta on tärkeää, että 
kaupungit ja kunnat ovat mukana kotouttamisen kehittämisen keskei-
sissä yhteistyöelimissä. 

Lain yleisperusteluissa on kattavasti tuotu esiin maakunnan vastuut ja 
velvoitteet sekä maakunnan yhteistyövelvoite kunnan ja muiden viran-
omaisten kanssa. Perusteluissa ei kuitenkaan ole riittävästi tuotu esiin 
havaittuja epäkohtia, niiden syitä eikä perusteita sille miksi lainsäädän-
tö tulee uudistaa. Tämä johtunee osittain siitä, että suomalaisen kotout-
tamispolitiikan käytännön toteutuksessa politiikan koordinoinnissa sekä 
seurannassa ja arvioinnissa on ollut suuria puutteita, joita lakiehdotuk-
sen yleisperusteluissa avataan. 

Lain perusteluosassa tulee tuoda vahvemmin esiin maahanmuuttajien 
rooli ja merkitys koko maan, erityisesti pääkaupunkiseudun ja Uuden-
maan kasvulle ja kilpailukyvylle sekä julkisen talouden kestävyydelle.

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä, että yhteiskunnallisten vaikutus-
ten arvioinnissa on otettu julkisten toimintojen ohella esille kansalaisyh-
teiskunnan rooli. Kolmannella sektorilla ja muilla kotouttamisen kump-
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panuuksilla on oleellinen rooli sekä viranomaispalvelujen täydentäjänä 
että maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhteenkuulu-
vuuden edistäjänä.  Vapaaehtoistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet 
tulee huomioida hallituksen esityksessä vielä nykyistä laajemmin.

1 luku Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus

Esitetyt kotoutumislain lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat kan-
natettavia. Helsingin kaupunki pitää myönteisenä esityksen laajaa nä-
kemystä kotouttamisesta erityisesti maahanmuuttajien nopean työllisty-
misen näkökulmasta. Myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lähtökoh-
dat ovat oikeita.

Sosiaali- ja terveysasiat huomioidaan esityksessä nykysäätelyä vah-
vemmin. Monialaisella palvelujen välisellä yhteistyöllä on tarkoitus edis-
tää maahanmuuttajan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Haasteena on kuitenkin asiakaslähtöisen yhteistyön kytkeminen palve-
lujen toteuttamiseen.

Esitys selkeyttää lain soveltamisalaa ja korostaa kotouttamisen laaja-
alaisuutta, kun myös EU-kansalaisten todetaan nykyistä selkeämmin 
kuuluvan lain kohderyhmään. Lakiesityksessä viitataan myös nuoriso-
lain mukaisiin alle 29-vuotiaisiin, niin suoraan kuin perheidensä jäseni-
nä ja esimerkiksi koululaisina, opiskelijoina, työntekijöinä ja kuntien 
asukkaina.

2 luku Kotoutumista edistävät palvelut

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota maakunnan, kunnan ja yksityisten palvelujentuottajien yhteis-
työhön niin, että eri palveluntuottajien järjestämät toimenpiteet tukevat 
toisiaan ja niistä muodostuu selkeä kokonaisuus kotoutumisen tueksi. 
Jos kotoutuja ei pysty valitsemaan palveluntuottajaa itse, on viranomai-
sen avustettava häntä valitsemaan omaan tilanteeseensa parhaiten so-
pivat palvelut. Tämän varmistamiseksi kasvupalvelu-uudistuksessa on 
tärkeää säilyttää julkisen toimijan mahdollisuus tarjota asiakkaille pal-
veluohjausta lausunnon kohdassa 4 esitetyn mukaisesti. Henkilökohtai-
seen neuvontaan ja ohjaukseen on varattava myös riittävät resurssit.

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäessä tulee varmistaa, että 
palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien käytössä myös erityisryhmiin kuu-
luvien maahanmuuttajien osalta. 

7 § Kotoutumista edistävien palveluiden tavoitteet
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Säädös on tavoitteellinen eikä vastaa sisällöltään ja kieliasultaan laki-
tekstiä, ja siten se kuuluisi ennemminkin yleisperusteluihin. Lakiluon-
noksen 1.3.2017 päivätyssä versiossa pykälään sisältyi viittaus siitä, et-
tä palvelujen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja 
yrittäjyyttä. Lain perusteluissa sivulla 59 todetaan, että maahanmuutta-
jien työllistymistä, yrittäjyyttä ja osallisuutta tukemalla edistettäisiin 
myös maakunnan ja kunnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä sekä 
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Mikäli pykälä sisällytetään lo-
pulliseen lakitekstiin, tulee yrittäjyys lisätä siinä mainittuihin tavoitteisiin.

9 § Neuvonta ja ohjaus

Laissa on tärkeää säätää perustiedon antamisesta maahan muuttaville 
henkilöille esityksen mukaisesti. On kuitenkin tarkennettava, mikä vi-
ranomaistaho käytännössä vastaa perustietoaineiston saatavuudesta 
ja jakelusta. Epäselväksi jää myös, mikä taho huolehtii siitä, että henki-
lö tulee viranomaisten palveluiden piiriin.

Erityisesti maahanmuuton alkuvaiheeseen liittyy runsaasti neuvonta- ja 
ohjaustarvetta. Viranomaispalveluiden sujuvuudella on merkitystä myös 
osaajien houkuttelulle ja perheen asettautumiselle. Kunnan, maakun-
nan ja kuntayhtymän palveluiden ohella maahanmuuttaja käyttää 
maassaolon alkuvaiheessa usein myös esimerkiksi verohallinnon, maa-
hanmuuttoviraston ja Kelan palveluita. Lain perusteluissa tulee täsmen-
tää, mitä tarkoitetaan viranomaispalveluiden matalalla kynnyksellä ja 
asiakaslähtöisyydellä. Helsingin kaupunki katsoo, että perusteluihin tu-
lee sisällyttää kaikkien maahanmuuttoon liittyvien viranomaispalvelui-
den kehittäminen mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatteella. 
Esimerkkinä tulee lain perusteluosassa mainita kansainväliset verrokit 
sekä kehitteillä oleva International House Helsinki -konsepti, jonka ta-
voitteena on koota maahanmuuton alkuvaiheen kannalta keskeiset vi-
ranomaispalvelut sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelut saman 
katon alle Tanskan mallin mukaisesti.

10 § Alkukartoitus

Helsingin kaupunki kannattaa selkeää linjausta siitä, että alkukartoituk-
sessa selvitetään myös maahanmuuttajan osaaminen sekä työllistymis- 
ja opiskeluvalmiudet. Maahan muuttaneiden henkilöiden osaaminen tu-
lee saada näkyväksi riippumatta osaamisen hankintatavasta. Tämä 
osaltaan nopeuttaa kotoutumista sekä työelämään pääsyä.

Mikäli alkukartoituksen sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella, on 
tärkeää, että myös asetus toimitetaan lausuttavaksi.

11 § Alkukartoituksen järjestäminen
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Alkukartoituksen sisältö

Helsingin kaupunki huomauttaa, että voimassa olevaa lakia säädet-
täessä kritisoitiin alkukartoituksen järjestämistä silloin, kun sen perus-
teella tehtävässä kotoutumissuunnitelmassa ei taata kotoutujalle oi-
keuksia saada tarvitsemiaan palveluja. Lisäksi sitä koskeva säätely 
nähtiin tarpeettomaksi silloin, kun palveluja järjestetään perustuen sel-
laiseen lainsäädäntöön, joka edellyttää palvelutarpeen arvioinnin teke-
mistä ennen palvelun järjestämistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että al-
kukartoituksen tekemisen peruste ja tavoite kirkastetaan uudessa 
sääntelyssä.

Esityksen mukaan alkukartoitukset tultaisiin pääsääntöisesti tekemään 
maakunnan toimesta joko kasvupalveluissa tai sosiaali- ja terveyspal-
veluissa. Pääkaupunkiseudulla kasvupalveluna laadittavasta alkukartoi-
tuksesta vastaisi kasvupalvelukuntayhtymä. Kansainvälistä suojelua 
saaneen henkilön osalta alkukartoitus tapahtuisi yhteistyössä kunnan 
kanssa.

Helsingin kaupunki katsoo, että alkukartoituksessa selvitettävät asiat, 
kuten maahanmuuttajan osaaminen, työhistoria ja kielitaito ovat luon-
teeltaan sellaisia, että ne tulevat parhaiten selvitetyksi kasvupalveluis-
sa. Tämän vuoksi esitystä tulee muuttaa niin, että alkukartoitus teh-
dään ensisijaisesti kasvupalveluna kaikille työikäisille maahanmuuttajil-
le. Kasvupalveluna tehtävään alkukartoitukseen voidaan liittää maa-
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja kunnan palveluja tarvittaessa.

Alkukartoituksen yhteydessä ei ole mainittu terveydentilan kartoitusta. 
Terveydenhuollon palvelujen tarpeiden arviointi on mainittu lain perus-
teluissa, mutta nämä palvelut ehdotetaan mainittavaksi myös pykäläs-
sä 11. Pykälän 11 ensimmäisessä momentin toisessa kohdassa tulisi 
todeta, että ”mikäli alkukartoitusta ei tehdä 1. kohdan mukaisena kas-
vupalvelussa”. Nyt nämä kohdat menevät päällekkäin – henkilö on se-
kä työtön että kohdan 2 mukainen ja hänelle on myönnetty oleskelulu-
pa suojelun perusteella.

Alkukartoituksen harkinnanvaraisuus

Perustelujen muotoilu, jonka mukaan alkukartoitus voitaisiin järjestää 
”pyynnöstä, jos maakunta tai kunta arvioisi maahanmuuttajan sitä tar-
vitsevan” jättää tulkinnanvaraa sille, miten tämä pyyntö ja arvio käytän-
nössä toteutuisi ja mihin arviointi alkukartoituksen tarpeesta perustuu. 
Lakiehdotuksen mukaan alkukartoitus olisi harkinnanvarainen myös 
perhesiteen perusteella maahan saapuville puolisoille ja perheenjäse-
nille. Osa perheenkokoajista voi kuitenkin itsekin olla asunut Suomessa 
vasta vähän aikaa, olla heikossa työmarkkina-asemassa ja sen johdos-
ta ajoittain toimeentulotuen tarpeessa. Lisäksi monet perheenjäsenistä 
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tulevat samoista lähtömaista tai muuten vastaavista olosuhteista kuin 
kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, joille kuitenkin säännöksen 
mukaan tehtäisiin alkukartoitus sosiaalipalveluna yhdessä kunnan 
kanssa. 

Edellä esitetyistä syistä Helsingin kaupunki katsoo, että alkukartoitus 
tulee pääsääntöisesti tehdä jokaiselle maahanmuuttajalle. Tällä varmis-
tetaan, että maahan muuttavan nopeaa kotoutumista edistetään par-
hain mahdollisin tavoin.

Esityksessä on täsmennettävä, kuinka käytännössä tapahtuu alkukar-
toitukseen ohjaaminen, jos henkilöllä ei ole kunnan palvelujen tarvetta. 
Kotona lasta hoitavia vanhempia tulee lisäksi informoida mahdollisuu-
desta päästä alkukartoitukseen.

12 § Kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelmia koskeva lainsäädäntö tulee yhteensovittaa 
rekrytointi- ja osaamispalveluista annettavan lainsäädännön kanssa sil-
tä osin, kun asia koskee työikäisiä maahanmuuttajia. Kasvupalvelulain-
säädännössä esitetään työllistymissuunnitelmista luopumista. Helsingin 
kaupunki ehdottaa vastaavasti kotoutumissuunnitelmista luopumisen 
selvittämistä kasvupalveluiden asiakkaiden osalta. Ei ole perusteltua 
asettaa maahanmuuttajia eriarvoiseen asemaan siltä osin, että suunni-
telma olisi nimenomaisesti kotoutujaa velvoittava. Kotoutumissuunnitel-
man teosta kieltäytyminen tai sen noudattamatta jättäminen voi johtaa 
työttömyysetuuden menetykseen ja toimeentulotuen alentamiseen. Jos 
suunnitelmia tehtäisiin osin harkinnanvaraisesti, ei voitaisi myöskään 
varmistaa, että velvoittavuus koskisi samassa tilanteessa olevia maa-
hanmuuttajia yhdenvertaisesti (ks. 17 §).

Mikäli kotoutumissuunnitelmat säilytetään, tulee niiden olla sellaisia, et-
tei niillä aseteta kotoutujille muista maahanmuuttajista ja kasvupalvelui-
den ollessa kyseessä muista työttömistä poikkeavia velvoitteita.

Helsingin kaupunki huomauttaa lisäksi, että kotoutumissuunnitelmat, 
samoin kuin alkukartoitukset, ovat käytännössä olleet sisällöltään sup-
peampia kuin mitä säännöksissä niiden sisällöstä kerrotaan.

Kotoutumissuunnitelman laatiminen perheelle ja alaikäiselle

Erilaisten yksilöllisten ja perheiden suunnitelmien yhdistäminen esityk-
sen mukaisesti yhdeksi kotoutumissuunnitelmaksi on lähtökohtaisesti 
kannatettavaa. Perheen kotoutumissuunnitelman laatimiseen ja toteu-
tukseen jää paljon harkintavaltaa. Lapset ovat osana perheiden yhteis-
tä kotoutumissuunnitelmaa, jolloin yhteistyö eri tahojen kanssa muo-
dostaa kotoutumisprosessin kokonaisuuden. Esityksessä tulee kuiten-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 170 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/13
12.06.2017

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

kin tarkentaa, minkä tahon vastuulla suunnitelmien laatiminen tai niiden 
laatimisesta päättäminen on.

Kotoutumissuunnitelman tekeminen niille alaikäisille maahanmuuttajille, 
joille kotoutumissuunnitelmaa ei tehtäisi lakisääteisesti aina, jää lakieh-
dotuksessa epäselväksi. Lain perusteluissa tulee ottaa tarkemmin kan-
taa tilanteisiin, joissa alkukartoitus ja mahdollinen kotoutumissuunnitel-
ma olisi syytä tehdä. Kansainvälistä suojelua saavat ja alaikäiset tun-
nistetaan lakiesityksessä sosiaalihuoltolain mukaisiksi erityistä tukea 
tarvitseviksi lapsiksi ja henkilöiksi. Tämän johdosta niin alkukartoituk-
sen kuin kotoutumissuunnitelman järjestäminen näille henkilöille toteu-
tettaisiin sosiaalipalveluna. Kotoutumisen edistämisestä annettavaa la-
kia ja kuntien yksilöhuollon toteuttamiseen rinnastuvien toimenpiteiden 
suhdetta on jatkossa kytkettävä myös sosiaalihuoltolain sääntelyyn.

Tiedonsaanti kotoutumissuunnitelmasta

Pykälässä 12 mainitaan, että kaikkien viranomaisten tulee saada tie-
toon asiakkaan kotoutumissuunnitelma. Tämä on tärkeää asiakasläh-
töisten palvelujen tuottamiseksi. Esityksestä ei kuitenkaan tule esiin se, 
millä tavalla voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat viranomaiset saa-
vat asiakkaan kotoutumissuunnitelman tietoonsa. Ainakaan tällä hetkel-
lä tällaista tietojärjestelmää ei ole valmiina.

15 § Kotoutumissuunnitelman laatiminen, kesto ja tarkistaminen

Esityksessä määritellään, että kotoutumissuunnitelma tulisi laatia vii-
meistään kuukauden kuluessa alkukartoituksen laatimisesta, kuitenkin 
viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskeluluvan 
myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Helsingin kau-
punki katsoo, että kotoutumissuunnitelman teolle ei tule asettaa takara-
jaa, vaan suunnitelman teko tulee sitoa asiakkaan tarpeeseen. Henki-
löllä voi olla kotoutumissuunnitelman tarve myös yli kolmen vuoden ku-
luttua alkukartoituksesta. On kuitenkin hyvä, että kotoutumisaikaa on 
mahdollista pidentää tietyillä perusteilla. Kasvupalveluiden asiakkailla 
kotoutumissuunnitelman tarpeellisuus tulee kokonaisuutena arvioida 
erikseen.

Pykälän 15 kolmannen momentin mukaan maakunnan ja kunnan olisi 
seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista. Kunnalle ei kuiten-
kaan tule asettaa velvollisuutta seurata sellaista kotoutumissuunnitel-
maa, jossa määriteltyjen palveluiden järjestäminen on yksin maakun-
nan tai kuntayhtymän vastuulla.

16 § Maahanmuuttajan velvollisuus noudattaa kotoutumissuunnitelmaa
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Säädöksen mukaan henkilön toimeentulotukea voitaisiin alentaa, jos 
henkilö kieltäytyisi kotoutumissuunnitelman laadinnasta, sen tarkistami-
sesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovit-
tuun palveluun.

Mikäli kyseessä olisi työikäinen ja työvoimaan kuuluva toimeentulotu-
kea hakeva henkilö, Kela ohjaisi henkilön kasvupalvelujen piiriin ja sitä 
kautta kotoutumissuunnitelman tekoon. Tällöin suunnitelman teosta 
kieltäytyminen voisi johtaa myös työttömyysetuuden menetykseen ja 
toimeentulotuen alentamiseen. Näin ei kuitenkaan olisi muiden kotoutu-
jien, maahanmuuttajien tai työttömien henkilöiden kohdalla, sillä halli-
tuksen esitysluonnoksessa rekrytointi- ja osaamispalveluista esitetään 
työllistymissuunnitelmista luopumista.

Samoin mikäli yli 65-vuotias, opiskelija tai kotona lastaan hoitava van-
hempi hakisi toimeentulotukea, ei kunnalla eikä maakunnalla esityksen 
mukaan olisi velvoitetta tehdä hänelle kotoutumissuunnitelmaa eikä 
häntä itseään myöskään voitaisi velvoittaa sitä pyytämään, jolloin 
myöskään toimeentulotuen alentaminen ei tulisi kyseeseen. Lisäksi 
säädöksessä jää epäselväksi se, miten Kela saisi tietoonsa henkilölle 
mahdollisesti tehdyn kotoutumissuunnitelman, jonka toteuttamisesta 
henkilö kieltäytyy. 

Edellä esitetyt näkökohdat myös puoltavat sitä, että kotoutumissuunni-
telmien teosta tai niiden velvoittavuudesta luovuttaisiin. Mikäli suunni-
telmat säilytetään, ei niistä tule muutoin säätää erityisen sitovasti.

17 § Kotoutumiskoulutus

Pykälän perusteluissa tulee mainita myös sosiaalinen kuntoutus ja vii-
tata sosiaalihuoltolakiin: sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen henki-
lölle heti kotoutumisen alkuvaiheessa voi nopeuttaa koulutukseen ja 
työelämään etenemistä. 

18 § Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen

Kotoutumiskoulutus järjestettäisiin rekrytointi- ja osaamispalveluista an-
netun lakiehdotuksen mukaan pääsääntöisesti kasvupalvelukoulutuk-
sena. Helsingin kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että linjaus säilyte-
tään, jotta varmistetaan kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyys ja 
edistetään maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä. Koska kotoutuja 
ohjataan lähtökohtaisesti kasvupalveluna tapahtuvaan kotoutumiskou-
lutukseen, tulee myös alkukartoitus järjestää kasvupalveluviranomaisen 
toimesta.

Myös osaamisen tunnistamista tulee esityksen mukaisesti toteuttaa jo 
kotoutumiskoulutuksessa. Tämän varmistamiseksi kotoutumiskoulutuk-
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sen järjestäjillä tulee olla valmiuksia eri alojen ammatillisen osaamisen 
tunnistamiseen. Eri alojen ammatillista osaamista voivat tunnistaa ja 
tunnustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Näin ollen kasvupalve-
lukoulutusta tulee voida tarvittaessa hankkia myös ammatilliselta oppi-
laitokselta. Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi on 
kasvupalvelukoulutuksena voitava hankkia myös tutkintoon johtavaa 
koulutusta. Asiaa on käsitelty myös lausuntopyynnön kysymyksen 5 
kohdalla.

20 § Kotoutumista edistävien palvelujen yhteensovittaminen

Lakiehdotuksen mukaan maahanmuuttajien kotoutumisen edistämises-
tä vastaisi jatkossa pääsääntöisesti maakunta kasvupalveluissa ja sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. Tässä tulisi tuoda esille pääkaupunkiseudun 
erillisratkaisu ja se, että kohdat, joissa viitataan maakunnan kasvupal-
veluihin, pätevät myös pääkaupunkiseudun erillisratkaisun osalta. Näin 
ollen osa alkukartoituksista ja kotoutumissuunnitelmista voitaisiin laatia 
kuntayhtymän toimesta kasvupalveluna, osa maakunnan toimesta 
maakunnallisena sosiaalipalveluna, jolloin osa palveluista hankittaisiin 
markkinoilta, osa maakunnan tai kunnan liikelaitokselta, osa virkamies-
työnä.

Maakunnan mahdollisuudet käyttää valtaa toiminnan yhteensovittami-
sessa ovat jääneet lakiesityksessä epämääräisiksi. Esityksestä ei ilme-
ne, millä välineillä maakunta tosiasiallisesti yhteensovittaa palvelukoko-
naisuudet.

3 luku Kotoutumisen edistäminen maakunnassa

Esityksen mukaan maakunnalla olisi yleis- ja yhteensovittamisvastuu 
maahanmuuttajien kotoutumisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seu-
rannasta maakunnassa.

Lain perusteluissa tulee huomioida Uusimaa ja Uudenmaan kasvupal-
veluiden erillisratkaisu, josta säädetään aluekehittämis- ja kasvupalve-
lulain yhteydessä annettavassa laissa Uudenmaan erillisratkaisusta. 
Maahanmuuton volyymit ovat Uudellamaalla muusta maasta poikkea-
vat. Yksinomaan pääkaupunkiseudulla asuu lähes puolet kaikista Suo-
men vieraskielisistä. Maahanmuuttajataustaisten ryhmien työllisyysaste 
on kuitenkin ollut selvästi kantaväestöä matalampi. Työllistymisen edis-
täminen onkin yksi merkittävimmistä maahanmuuttoon liittyvistä kysy-
myksistä. Maahanmuuttoa tulee hyödyntää nykyistä vahvemmin elin-
voiman kasvattamiseksi, osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi 
ja huoltosuhteen ylläpitämiseksi.

Helsingin kaupunki katsoo, että lakiesityksen painotukset työhön ja 
osaamiseen ovat tästä näkökulmasta täysin oikeansuuntaisia. Uuden-
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maan erillisratkaisulla tuetaan esityksessä asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamista.

Uudenmaan erillisratkaisussa kasvupalvelut kytketään alueen suurten 
kaupunkien elinvoiman edistämisen välineisiin ja erityisosaamiseen 
maahanmuuttajien palveluissa. Näin sillä edistetään alueen merkittä-
vän ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys- ja yrittäjyyspotentiaalin 
aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä. Maahanmuuttajien perustamat 
yritykset muodostavat jo tällä hetkellä kolmasosan Helsingin kaupungin 
yrityspalveluiden NewCo Helsingin kautta perustettavista uusista yrityk-
sistä, ja Helsingissä on lisäksi elinvoimainen kansainvälinen startup-
ekosysteemi. Uusimaa ja erityisesti pääkaupunkiseutu houkuttelee 
muuta Suomea enemmän kansainvälisiä erityisosaajia ja kansainvälisiä 
opiskelijoita. Maahanmuutolla tulee pystyä vastaamaan myös alueen 
yritysten työvoimatarpeisiin alueellisen ja kansallisen kasvun varmista-
miseksi. 

Kaikki maahanmuuttajat eivät ole helposti työllistyviä. Siksi kasvupalve-
luissa tulee huomioida erilaiset maahanmuuttajaryhmät ja heille räätä-
löidyt palvelut. Uudellamaalla kotoutumiseen erikoistuneiden palvelun-
tuottajien määrä mahdollistaa eri ryhmien tarpeisiin parhaiten vastaavat 
palvelut työllistymisen edistämiseksi.

Osa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä tulee tarvitsemaan kasvu-
palveluiden ohella tai niiden sijaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita ja 
muita palveluita. Näiden yhteensovittaminen kuntayhtymän kasvupal-
veluiden kanssa on tärkeää. On odotettavissa, että valtakunnallisesti 
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalveluiden yhteensovittami-
nen muodostuu väistämättä haasteeksi silloinkin, kun molemmista on 
vastuussa maakunta. Uudenmaan maakunnan ja kasvupalvelukuntayh-
tymän sujuvalla yhteistyöllä voidaan kuitenkin edistää tehokkaasti maa-
hanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista ja kiinnittymistä suoma-
laiseen yhteiskuntaan sekä työelämään.

4 luku Kotoutumisen edistäminen kunnissa

Esityksessä viitataan kuntien kotouttamisvastuuseen ja kuntien kotout-
taviin peruspalveluihin. Esityksessä tulee selkiyttää sitä, mikä on kun-
nan peruspalveluiden, maakuntapalveluiden ja kuntayhtymän välinen 
vastuu kotouttamisen toteuttamisessa. Pykälän 24 § mukaan maakun-
nalle tai maakunnille asetettaisiin maahanmuuttoasioiden yhteistyöryh-
mä. Voimassa olevassa laissa (31 §) monialaisesta yhteistyöstä paikal-
listasolla säännellään hyvinkin tarkasti. Hallituksen esityksen peruste-
luosassa tulisi olla nykylainsäädäntöä vastaavasti maininta paikallista-
son yhteistyöryhmän muodostamisesta ja toiminnan tavoitteista.
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27 § Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja kehittämisen si-
sältö

Kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana, eikä esi-
tyksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitteita vastata kunnan maahan-
muuttaja-asiakkaiden kotoutumisen edistävien palveluiden suunnitte-
lusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kuntatasolla.

Esityksessä mainitut ryhmät ovat maakuntauudistuksen toteutuessa 
kuitenkin käytännössä usein maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
asiakkaita: kotivanhemmat, ikääntyneet ja pitkäaikaissairaat tavoitetaan 
usein sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Esityksessä tuleekin tarkem-
min määritellä, miten käytännössä kunnan palveluihin ohjaaminen ta-
pahtuu ja mitkä voivat olla mainittuja kunnan palveluita näiden ryhmien 
osalta.

Esityksen mukaan työvoiman ulkopuolella olevien koulutus on kunnan 
tehtävä. Tämä edellyttää kunnan ja maakunnan välistä tiivistä yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa.

Kunnan keskeinen tehtävä on luoda edellytykset sille, että maahan-
muuttaja voi kokea kuuluvansa lähiyhteisöön ja vaikuttaa sen tulevai-
suuteen. Samoin kunnan on kyettävä luomaan kaikille sen alueella 
asuville kokemus yhdenvertaisuudesta muiden ihmisten kanssa. Tämä 
edellyttää kunnan toiminnassa vahvaa eettistä perustaa rasismin torju-
misessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tämän tehtävän toteut-
taminen edellyttää, että kunta tuottaa säännöllisesti tietoa kuntalaisten 
kokemuksista ja yhdenvertaisuudesta ja hyödyntää tietoa toiminnas-
saan. Nuorten hyvinvointikertomuksen kaltaiset tietoaineistot edistävät 
yhdenvertaisuutta ja tietoperustaista palvelujen johtamista. On myös 
tärkeää, että kuntien opetus-, nuoriso- ja kirjastotoimissa sitoudutaan 
monilukutaidon ja empatian edistämiseen sekä digitaalisen syrjäytymi-
sen torjumiseen. Nämä seikat tulee huomioida esityksen perusteluissa.

Yleisperusteluissa sivulla 34 todetaan, että maahanmuuttajien osalli-
suuden lisäämiseksi nostetaan maahanmuuttajien omien järjestöjen toi-
minnan vahvistamista. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet kotoutumises-
sa tulee huomioida vielä tätäkin laajemmin. Tämän vuoksi kohtaan tu-
lee lisätä osallistuminen myös muuhun kansalaistoimintaan (kuin maa-
hanmuuttajien omiin järjestöihin) tai sen kaltaiseen toimintaan.

Helsingin kaupunki kannattaa esityksen perusteluissa huomioitua ko-
toutujien osallistamista toiminnan suunnitteluun. Kohderyhmän osallis-
taminen toiminnan ja palveluiden suunnittelussa on olennaista kotoutta-
mistoimenpiteiden onnistumisen kannalta.
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Pykälässä 27 edellytetään kuntia nimeämään kotouttamisen yhteenso-
vittamisesta vastaava kunnan viranomainen sekä eri kotoutumista edis-
tävistä palveluista vastaavien tahojen nimeämisen. Pykälässä ohjeiste-
taan sisällyttämään kotouttamisen tavoitteet kuntastrategiaan tai ko-
touttamisohjelmaan, jonka suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kotout-
tamisen valtakunnalliset tavoitteet – ei alueellisia tai maakunnallisia ta-
voitteita. Tavoite on sinänsä kannatettava yhdenvertaisten palveluiden 
saatavuuden kannalta maakunnissa, mutta ei kunnioita kuntien ja maa-
kuntien paikallista itsemääräämisoikeutta eikä kytkentää alueelliseen ja 
paikalliseen kehittämiseen.

6 luku Ilman huoltajaa maassa asuvaa lasta koskevat säännökset

Muutokset, joilla pyritään yhdenmukaistamaan toimintatapoja lasten-
suojelussa ja yksin maahan tulleiden huollossa, ovat kannatettavia.

40 § Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten asumisen ja 
tuen sisältö

Esityksessä viitataan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa kumottuun 
lakiin (272/2005). Turvapaikanhakijalasten yksityismajoitukseen sijoitta-
misen osalta tulisi noudattaa LS 81 pykälää jo nyt.

7 luku Rekisterisäännökset

Jatkovalmistelussa on harkittava, tulisiko laissa ottaa kantaa niiden 
henkilöiden tietojen luovuttamiseen, jotka saavat kielteisen turvapaikka-
päätöksen.

51 § Oikaisuvaatimus ja valitus

1 momentin mukaan ”Jollei tässä laissa toisin säädetä, valtion, maa-
kunnan tai sille palveluja tuottavan tahon tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a lu-
vussa säädetään”.  Päätöksentekijänä ei ole lainkaan mainittu kuntaa, 
joka esityksen 2 luvun 8§:n mukaisesti järjestää palveluita osana kun-
nallisia peruspalveluita. Uudenmaan maakunnan alueella järjestämis-
vastuussa on myös kuntayhtymä. Esityksessä ei ole tässä kohtaa, eikä 
missään muuallakaan viittausta soveltamisalan osalta kuntayhtymään. 
Esityksessä tulisi lisäksi ottaa huomioon, millaisia tosiasiallisia mahdol-
lisuuksia yksittäisellä palveluntuottajalla on käsitellä ja ratkaista sille 
mahdollisesti tehtäviä oikaisuvaatimuksia. Tältä osin olisi tarkoituksen-
mukaista, että oikaisua palveluntuottajan tekemään päätökseen haet-
taisiin maakunnalta tai kasvupalveluiden osalta Uudenmaan kuntayhty-
mältä.

Kuntiin sijoittamista koskevat säädökset
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Helsingin kaupunki pitää yleisesti myönteisenä kuntaan ohjaamisen jär-
jestelmän uudistamista. Nykyinen järjestelmä huomioi heikosti alueiden 
mahdollisuudet vastaanoton toteuttamiseen. Monien alueiden heikot 
kasvunäkymät lisäävätkin omaehtoisten muuttajien siirtymistä kasvu-
keskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kuntien tämänhetkinen 
mahdollisuus valita vastaanotettavista henkilöistä kunnalle sopivimmat 
on puolestaan johtanut tilanteeseen, jossa lapsiperheet saavat helposti 
kuntapaikan ja nuoret, yksin tulleet henkilöt jäävät usein ilman kunta-
paikkaa ja keskittyvät näin kasvukeskusten alueelle. 

Lakiluonnokseen annettua erittäin lyhyttä lausumisaikaa ja lakiluonnok-
sen keskeneräisyyttä Helsingin kaupunki pitää kuitenkin valitettavana. 
Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä muotoilut ovat pääosin 
ehdollisia, ja ne koskevat yleisesti asioiden huomioimista tulevissa sää-
döksissä. Tämä jättää epäselväksi, kuinka kuntiin ohjaaminen tullaan 
käytännössä toteuttamaan. 

Kuntaan muuton tasainen ohjaaminen on tärkeää. Tasaisen muuton 
pitkäkestoiseksi varmistamiseksi tulisi luoda malli, jossa henkilöt löytäi-
sivät oman elämänsä kannalta pysyvämpiä ratkaisuja asettautua ny-
kyistä pidemmäksi aikaan muuttokuntaan. Tämä saavutettaisiin turvaa-
malla kohderyhmille soveltuvia palveluita, joustavia työmahdollisuuksia 
ja mielekkäitä koulutuspolkuja sekä osallisuuden kokemuksia. 

Lisäksi Helsingin kaupunki korostaa, että lakiesityksessä tulee huomioi-
da kunta tai kuntayhtymä kaikissa vaiheissa osapuolena strategian 
suunnittelussa, linjausten teossa ja niiden täsmentämisessä maakun-
nan ja muiden keskeisten toimijoiden lisäksi. 

§ Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet

Helsingin kaupunki kannattaa kuntaan sijoittamisen strategisten linjaus-
ten tekemistä ja tavoitteiden asettamista osana aluekehittämistä koske-
vaa päätöksentekoa. Tällä hetkellä järjestelmä kykenee sijoittamaan 
kuntiin kuntapaikalla vain noin kolmasosan oleskeluluvan saaneista. 
Tämä on johtanut siihen, että suuri osa kansainvälistä suojelua saavis-
ta henkilöistä hakeutuu omaehtoisesti kasvukeskuksiin, erityisesti pää-
kaupunkiseudulle. 

Strategian ja linjausten luomiseksi esitystä on kuitenkin täsmennettävä 
niin, että Uudenmaan kuntayhtymä on osallisena aluekehittämisen 
suunnittelussa ja valmistelussa yhdessä keskeisten ministeriöiden ja 
maakunnan kanssa Uudellamaalla.

Strategisten linjausten ja tavoitteiden lähtökohtana tulee esityksen mu-
kaisesti käyttää muun muassa työllisyyttä, työvoimaa, koulutuspaikkoja, 
asuntoja sekä kotoutumista edistäviä palveluita koskevia seurantatieto-
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ja sekä mahdollisuuksia vastata eri ryhmien palvelutarpeisiin. Palvelui-
den ja niiden vaikuttavuuden seuraaminen ja huomioiminen kuntaan si-
joittamisessa on näin ollen kannatettava periaate. On kuitenkin ongel-
mallista, jos tulevien linjausten perustaksi otetaan maakunnallinen pal-
veluiden ja niiden vaikuttavuuden seurantajärjestelmä, sillä tarkoituk-
seen sopivaa järjestelmää ei ole olemassa. Mikäli valtakunnallinen tai 
maakuntatasoinen ohjausjärjestelmä luodaan tulevaisuudessa, tulee 
sen perustua myös kattavaan ja systemaattiseen tietoon ja sen perus-
teella tehtäviin linjauksiin. Järjestelmän luomisen tulee tapahtua valtion 
toimesta.

Esityksessä sekä linjausten valmistelussa tulee huomioida maakunnan 
alueella olevien vastaanottokeskuspaikkojen sekä ilman huoltajaa 
maassa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden asuinyksiköiden 
määrän lisäksi myös alueella olevat yksityismajoituksessa asuvat hen-
kilöt, joita Helsingissä on huomattava määrä. Yleisesti kuntapaikkalin-
jauksissa tulee ottaa huomioon jo pääkaupunkiseudulla ja erityisesti 
Helsingissä olevien vieraskielisten huomattavan suuri osuus sekä alu-
een yleinen vetovoima muuhun maahan verrattuna.

§ Kuntaan ohjaamisen suunnittelu ja kehittäminen maakunnassa

Kuntiin ohjaaminen tulee esityksen mukaan sitoa osaksi alueen yleistä 
kehittämissuunnitelmaa. Edellä esitettyyn viitaten on kuitenkin tärkeää, 
että kunta ja kuntayhtymä ovat mukana alueellisten tavoitteiden suun-
nittelussa ja kehittämisessä. Suurten kaupunkien ja Uudenmaan kun-
tayhtymän tulee myös olla vahvasti mukana alueellista hyvinvointikerto-
musta täydentävän maahanmuuton ja kotouttamisen maakuntaohjel-
man luomisessa. 

Helsingin kaupunki kannattaa mallia, jossa maakunta luo aina sopimuk-
sen kunnan tai kuntayhtymän kanssa kansainvälistä suojelua saavien 
ohjaamisesta kuntaan.

Strategian ja mallin on kuitenkin vahvemmin kannustettava kaikkia alu-
een kuntia ottamaan laissa tarkoitettuja henkilöitä vastaan kuntapaikoil-
la, jotta vastuu kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta maakun-
nassa ei jää suurten kuntien vastuulle erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Tämän takaamiseksi on luotava järjestelmä, joka kannustaa pienempiä 
kuntia vastaanottoon, mutta joka samalla huomioi suurten kaupunkien 
maahanmuuton erityispiirteet. Myös tulevan korvausjärjestelmän ja 
mahdollisen bonusjärjestelmän tulee huomioida aikaisempaa parem-
min suurten kaupunkien tarpeet.

§ Kuntaan ohjaaminen
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Kuntapaikkasijoittelussa tulee esityksen mukaisesti huomioida paitsi 
alueen maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden saanti, myös alu-
een työllistymismahdollisuudet ja kasvukyky. Sijoittelussa tulee kuiten-
kin huomioida myös alueella jo olevien maahanmuuttajien määrä sekä 
alueen vetovoima omaehtoisessa muutossa. Tämänhetkisen arvion 
mukaan vuonna 2015–2016 saapuneista oleskeluluvan saaneista tur-
vapaikanhakijoista noin 80 prosenttia tulee hakeutumaan pääkaupunki-
seudulle seuraavien viiden vuoden aikana. 

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaamisen kuntaan on aina perustut-
tava sopimukseen. Tämän vuoksi Helsingin kaupunki pitää erittäin on-
gelmallisena esityksen kirjausta maakuntien mahdollisuudesta ohjata 
kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä kuntiin ilman sopimusta. Ny-
kymuodossaan esitys synnyttäisi rinnakkaiset järjestelmät, joissa maa-
kunta toisaalta sopii kuntien kanssa sijoitettavien määrästä, mutta sa-
malla voi mahdollisesti sijoittaa kuntaan myös ilman erillistä sopimusta. 
Kuntiin ohjaamisen kilpailuttaminen saattaa myös sirpaloittaa kunta-
paikkajärjestelmää ja vaikeuttaa pitkän tähtäimen strategista suunnitte-
lua kuntiin sijoittamisessa tasaisesti maakunnassa, jos ohjausjärjestel-
mä ei ole niin selkeä, että yksityinen palveluntuottaja voi sen toteuttaa. 

Oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle tarjottaisiin esityksen mu-
kaan ohjeistusta kuntaan muuttamisesta. Esitys on kannatettava. Sa-
malla tulee kuitenkin huomioida, että Helsingin maahanmuuttajamääril-
lä järjestelmällisen henkilökohtaisen muuttoneuvonnan järjestäminen 
vaatii huomattavia resursseja.

Esittelijän perustelut

Maakuntauudistuksen yhteydessä on valmisteilla uudistus, jossa työ- ja 
elinkeinotoimistojen nykyiset tehtävät sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten yrityspalvelut koottaisiin maakunnallisiksi kasvupalve-
luiksi. Kasvupalveluiden järjestämisen ja aluekehittämisen tehtävien on 
tarkoitus siirtyä maakunnille 1.1.2019. Uudellamaalla kasvupalveluiden 
järjestämisvastuu kuuluisi maakunnan sijaan Uudenmaan kuntayhty-
mälle, jonka perustaisivat pääkaupunkiseudun kaupungit. Aluekehittä-
misen tehtävät kuuluisivat kuitenkin Uudenmaan maakunnalle.

Hallituksen esitysluonnokset 4.5.2017 koskevat maakunnan ja kuntayh-
tymän järjestämisvastuulle kuuluvien julkisten kasvupalveluiden sisäl-
löllisiä puitteita, aluekehittämis- ja kasvupalvelurahoituksen myöntämis-
tä, työttömyysturvan toimeenpanon tehtävänjakoa sekä kotoutumisen 
edistämistä. Laeissa ei säädettäisi palveluiden järjestämisestä ja tuotta-
misesta. Niistä säädettäisiin valmisteilla olevassa laissa alueiden kehit-
tämisestä ja kasvupalveluista.

Esitysten keskeinen sisältö
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Luonnos hallituksen esitykseksi rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittä-
misen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä muista uudistukseen liittyvistä la-
eista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointi- ja osaamispalve-
luista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 
sekä laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Laeilla korvattaisiin laki julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä mo-
nialaisesta yhteispalvelusta, laki alueiden kehittämisen ja rakennera-
hastohankkeiden rahoittamisesta ja laki valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki kumottai-
siin.

Rekrytointi- ja osaamispalveluita koskevan lain keskeisenä sisältönä 
olisi työnhakijan palveluprosessin sekä rekrytointi- ja osaamispalvelui-
den määrittely. Rekrytointipalveluina tarjottaisiin työnantaja- ja henkilö-
asiakkaiden työnvälityspalveluita. Osaamispalveluna tulisi järjestää am-
matinvalinta- ja uraohjausta sekä työvoimakoulutuksen korvaavaa kas-
vupalvelukoulutusta. Kaikista palveluista ei säädettäisi erikseen laissa, 
vaan maakunta voisi hankkia työnhakua ja osaamista kehittäviä palve-
luja harkintansa mukaan. Laissa olisi säännökset työllistämisvelvoit-
teesta, jonka mukaan työttömän työnhakijan kotikunnan tulisi viime kä-
dessä järjestää työtä lain tarkoittamalle ikääntyneelle työttömälle. Li-
säksi laissa säädettäisiin työnhaun päättymisestä, mikäli työnhakija ei 
ilmoita vähintään seitsemän päivän välein aktiiviseen työnhakuun liitty-
vistä toimista.

Lakia alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sovel-
lettaisiin kansallisiin ja rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin tukiin. 
Laissa uudistettaisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä sen keskeinen si-
sältö säilyttäen ja koottaisiin samaan lakiin kansallisista varoista ja ra-
kennerahastovaroista rahoitettavia palveluja koskevia säännöksiä. Li-
säksi laissa säädettäisiin yritykselle myönnettävistä tuista yritystoimin-
nan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä kehittämis- ja investointi-
hankkeisiin. Yritykselle myönnettävä tuki toiminnan käynnistämiseen 
korvaisi työ- ja elinkeinotoimiston myöntämän starttirahan, jota on voitu 
myöntää yritystoimintaa aloittavalle luonnolliselle henkilölle.

Lisäksi esitetään muutoksia lakiin työttömyysturvasta sekä joihinkin asi-
aan liittyviin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan työ- ja elinkeinotoimistoil-
le nykyisin kuuluvien työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmän 
toimeenpanoon liittyvien tehtävien siirtämistä työttömyyskassojen ja 
Kansaneläkelaitoksen sekä maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmää muutettaisiin siten, että keskeistä 
jatkossa olisi työnhakijan aktiivisen työnhaun seuraaminen.
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Luonnos hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä

Uudella lailla kotoutumisen edistämisestä kumottaisiin voimassa oleva 
laki. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhtei-
ta. Laissa säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon 
maakunta-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupal-
velu-uudistusten edellyttämät muutostarpeet. Laissa säädettäisiin vi-
ranomaisen tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä 
kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoil-
la.

Esityksen mukaan kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin 
maakunnan kasvupalveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa, kunnal-
lisissa peruspalveluissa ja kansallisessa koulutusjärjestelmässä sekä 
muina palveluina. Maakunnalle säädettäisiin yleis- ja yhteensovittamis-
vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä maakunnassa. 
Esityksellä ei muutettaisi kunnan yleisvelvoitetta vastata kotoutumista 
edistävien palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä 
kuntatasolla.

Lausuntopyyntö ja lausunnon käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö on 5.5.2017 pyytänyt Helsingin kaupungilta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rekrytointi- ja osaamis-
palveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 
sekä muista asiaan liittyvistä laeista sekä luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi kotouttamisen edistämisestä. Lausuntopyyntöä on täy-
dennetty 30.5.2017 kotoutumisen edistämistä koskevan lain osalta. 
Lausuntopyyntöön tulee vastata 16.6.2017 kello 16.15 mennessä. Lau-
suntoa on pyydetty kyselylomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 
huolehtii kaupunginhallituksen antaman lausunnon toimittamisesta 
määrärajassa sähköpostitse.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 7 kohdan mukaan 
pormestarin tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa kaupunginhallituk-
selta pyydettyjä lausuntoja sekä huolehtia näihin rinnastettavista muista 
tehtävistä, jollei asiaa sen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen 
johdosta ole saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Nyt annet-
tava lausunto on sen periaatteellisen merkityksen vuoksi käsiteltävä 
kaupunginhallituksessa.

Lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Kau-
punginkanslian oikeuspalvelut-yksikkö on osallistunut lausunnon val-
misteluun. Lisäksi kaupunginhallituksen lausuntoa varten on pyydetty 
lausunto sosiaali- ja terveysvirastolta, opetusvirastolta, varhaiskasva-
tusvirastolta sekä nuorisoasiainkeskukselta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Varhaiskasvatusvirasto 19.5.2017

HEL 2017-005574 T 03 00 00

Helsingin varhaiskasvatusvirasto antaa seuraavan sisältöisen lausun-
non.

Lakiesitysluonnoksen mukaan kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä ko-
touttamisen toimijana eikä esityksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitet-
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ta vastata kunnan maahanmuuttaja-asukkaiden kotoutumista edistä-
vien palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kunta-
tasolla. Laissa määriteltäisiin kunnan kotouttamisen suunnittelun ja ke-
hittämisen sisältö. Sekä maakunnan että kunnan tulisi edistää kotoutta-
mista monialaisena yhteistyönä. 

Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvä-
listä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelu-
jen järjestämisestä kunnille. Valtion kunnille maksamien erityiskustan-
nusten korvaamisesta pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin maakun-
tien yleiskatteelliseen rahoitukseen. 

Esitetyt kotoutumislain lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat Hel-
singin varhaiskasvatusviraston näkemyksen mukaan kannatettavia. Ta-
sa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kototutumisen lähtökohtia ja moniala-
laisella palvelujen välisellä yhteistyöllä edistetään integroitumista suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Lapset ovat osana perheiden yhteistä kotou-
tumissuunnitelmaa, jolloin yhteistyö eri tahojen kanssa muodostaa ko-
toutumisprosessin kokonaisuuden.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat omalta osaltaan luontevasti lasten ja 
perheiden kotoutumista. Leikkipuistotoiminta luo puitteet perheiden 
kohtaamiseen, tutustumiseen ja keskusteluun. Leikkipuistoissa tapah-
tuva työ lapsiperheiden kanssa, kotivanhempien kielikurssit ja kieliker-
hot lapsille ja heidän vanhemmilleen tarjoavat kotoutumista tukevaa toi-
mintaa laaja-alaisesti.

Varhaiskasvatus antaa lapsille mahdollisuuden toimintaan vertaisryh-
mässä tukien suomen kielen oppimista. Lapsiryhmässä järjestetään 
lapsia osallistavaa pedagogista toimintaa, joka ottaa huomioon lapsen 
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä kulttuuri-identiteetin. Yksilölli-
nen lapsen ja huoltajien kanssa laadittava varhaiskasvatussuunnitelma 
varmistaa kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen. 

Lakiesitysluonnos ei aseta varhaiskasvatukselle nykyisestä poikkeavia 
velvoitteita. Varhaiskasvatuspalvelut osana kunnan järjestämiä perus-
palveluita ovat yhtenä tekijänä ja yhteistyökumppanina monialaisessa 
perheiden kotoutumisprosessissa.

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
, puhelin

Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimenjohtaja 19.5.2017

HEL 2017-005574 T 03 00 00
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Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus pitää hallituksen esitystä laik-
si kotoutumisen edistämisestä tärkeänä. 

Lakiesityksessä viitataan lapsiin ja nuoriin, nuorisolain mukaisiin alle 
29-vuotiaisiin, niin suoraan kuin perheidensä jäseninä ja esimerkiksi 
koululaisina, opiskelijoina, työntekijöinä ja kuntien asukkaina. Nuorisoa-
siainkeskus pitää tätä tärkeänä. 

Helsingissä asuvien vieraskielisten nuorten asema on monin tavoin hei-
kompi kuin ns. valtaväestössä. Maahanmuuttajataustaiset nuoret koke-
vat muita enemmän syrjintää ja yksinäisyyttä. Koulutuksen ja työn ulko-
puolella olevien vieraskielisten nuorten osuus on moninkertainen ver-
rattuna suomen- ja ruotsinkielisiin nuoriin.  

On tärkeää, että nuoret nähdään erilaisissa rooleissaan yhteiskunnan 
jäseninä, palvelujen käyttäjinä ja kunnan asukkaina. Kunnan keskeinen 
tehtävä myös jatkossa on luoda edellytykset sille, että ihminen voi ko-
kea kuuluvansa lähiyhteisöönsä ja voivansa vaikuttaa sen tulevaisuu-
teen. Kotoutumisen näkökulmasta paikallisyhteisöön kiinnittyminen on 
usein jopa helpompaa kuin kansallisen identiteetin vahvistaminen. Sa-
moin kunnan on kyettävä luomaan kaikille sen alueella asuville koke-
mus yhdenvertaisuudesta muiden ihmisten kanssa. Tämä edellyttää 
kunnan toiminnassa vahvaa eettistä perustaa rasismin torjumisessa ja 
yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tämän tehtävän toteuttaminen 
edellyttää, että kunta tuottaa ja käyttää säännöllisesti tietoa kunnan jä-
senten kokemuksista ja yhdenvertaisuudesta. Helsinki näkee, että 
nuorten hyvinvointikertomuksen kaltaiset tietoaineistot edistävät yhden-
vertaisuutta ja tietoperustaista palvelujen johtamista.

Kotoutuminen edellyttää toimia sekä maahanmuuttajien mutta myös 
valtaväestön kanssa. Helsingin nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä, 
että kuntien opetus-, nuoriso- ja kirjastotoimissa sitoudutaan moniluku-
taidon ja empatian edistämiseen sekä digitaalisen syrjäytymisen torju-
miseen. 

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä sen, että kotoutuminen perustuu 
maahanmuuttajien vahvaan omaan osallisuuteen. Valtion kotouttami-
sohjelmassa yhtenä tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden li-
sääminen vapaa-ajan toiminnassa. Nuorisolain mukaisesti nuorisotyön 
rooli nuorten kotouttamisessa perustuu samoihin periaatteisiin kuin la-
kiesitys. Lakiesityksessä todetut yhdenvertaisuuden ja hyvien väestö-
suhteiden edistäminen ja syrjimättömän ilmapiirin varmistaminen, osal-
lisuuden ja vertaissuhteiden vahvistaminen sekä monialaisen, poikki-
hallinnollisen yhteistyön tekeminen ovat kaikki keskeisiä nuorisotyössä. 
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Nuorten kotoutumista edistää myös Helsingin hallinnon uudistus, jossa 
vapaa-ajan palvelut kootaan yhdeksi toimialaksi. Näin ollen nuoriso-
työn, kirjaston, kulttuurin ja liikunnan yhteistyö tiivistyy ja kohdennetun 
ja kotouttavan työn mahdollisuudet ja välineet monipuolistuvat. Helsinki 
näkee, että nuorisotoimella on merkittävä rooli luoda valmiuksia ja 
osaamista kotoutumiseen myös liikunta- ja kulttuuritoiminnassa.

Lakiesityksessä toteutuu laajasti ottaen yhdenvertaisuuden edistämi-
sen henki, jonka mukaan myös toteutetaan ja kehitetään nuorisotyötä 
edelleen eteenpäin Helsingissä.

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 19.5.2017

HEL 2017-005574 T 03 00 00

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vastaukset otsikossa 
mainittuun lausuntopyyntöön on kirjattu oheiseen liitteeseen. 

Lisätiedot
Näkki Tarja, työvoimapäällikkö, puhelin: 310 42970

tarja.nakki(a)helo.fi

Opetusvirasto 18.5.2017

HEL 2017-005574 T 03 00 00

Helsingin kaupungin opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Helsingin kaupungin opetusviraston toteaa, että lakiuudistus, jossa ny-
kyiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan kasvupalveluiksi ja siirre-
tään perustettavien maakuntien järjestämisvastuulle, on merkittävä.  

Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lakiehdotuksen 16 
§:n mukaan maakunnallisina kasvupalveluina voidaan järjestää rekry-
tointeja ja osaamista koskevia palvelukokonaisuuksia ja ehdotetussa 
laissa säädettäisiin edellä tarkoitettuun palvelukokonaisuuteen kuulu-
vista rekrytointi- ja osaamispalveluista. 
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Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lakiehdotuksen 25 
§:n mukaan Uudenmaan maakunnassa kasvupalveluiden järjestäminen 
kuuluisi maakunnan sijasta pääkaupunkiseudun kuntien muodostamal-
le kuntayhtymälle. Uudenmaan maakunnassa rekrytointi- ja osaamis-
palveluiden järjestämisestä vastaisi siten kuntayhtymä, johon sovellet-
taisiin, mitä ehdotetussa laissa säädettäisiin maakunnasta. Asiasta 
säädettäisiin 25 §:n 2 momentissa.

Helsingin kaupungin opetusvirasto pitää hyvänä, että pääkaupunkiseu-
dun erityispiirteet on tunnistettu. Alueella on paljon asukkaita ja hyvin 
monikulttuurinen väestörakenne.  Erillisratkaisu on kannatettava. Tär-
keää on varmistaa, että kasvupalveluihin sijoittuvat toiminnot eivät pirs-
taloidu ja että asiakkaiden kokonaisvaltaiset palvelupolut voidaan turva-
ta. Kasvupalveluiden ja aikuiskoulutuksen on kytkeydyttävä tiiviisti yh-
teen. Pääkaupunkiseudun erityispiirteet edellyttävät myös koulutuksen-
järjestäjältä erilaista toimintaa kuin maakunnassa. Palveluntarpeet ovat 
erilaiset.

Ehdotetussa laissa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista palvelut 
olisi määritelty osin väljemmin kuin nykyiset julkiset työvoima- ja yritys-
palvelut. Maakunnilla olisi nykyisiin työ- ja elinkeinotoimistoihin nähden 
laajemmat mahdollisuudet hankkia erisisältöisiä palveluita ja palvelujen 
muodostamia kokonaisuuksia. Hankintaosaamisen merkitys korostuu. 
Kuntayhtymässä on oltava myös koulutuspalvelujen hankintaosaamis-
ta. 

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

Lain alle sijoittuvat työnhakijan palvelutarpeen arviointi, monialaisen 
palvelutarpeen arviointi, rekrytointipalvelut, osaamispalvelut, ammatin-
valinta- ja uraohjaus sekä kasvupalvelukoulutus. Lain vaikutukset kou-
lutuksen järjestäjien toimintaan ovat merkittävät. Ehdotetun kaltaisena 
laki ei jatkossa mahdollista koulutuksenjärjestäjille toimintatapoja, joita 
Helsingin kaupungin ylläpitämässä Stadin aikuisopistossa on viime 
vuosina kehitetty työttömille ja maahanmuuttajataustaisille helsinkiläisil-
le. 

Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalveluissa sekä Stadin 
aikuisopiston osaamiskeskuksessa on rakennettu kohderyhmälle yh-
den luukun palvelua ja palvelupolkuja, joissa asiakas saa mahdollisim-
man laajan palvelun yhdestä paikasta. Erityisesti osaamiskeskuksessa 
on onnistuneesti pilotoitu mallia, jossa on yhdistetty nykyisen TE-hallin-
non, sosiaalitoimen ja opetustoimen palvelut maahan muuttaneiden 
työllistymisen edistämiseksi. 

Lakiehdotuksessa kuvattu palveluiden hajauttaminen eri toimijoille ei 
ole asiakaslähtöistä. Mikäli ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä kasvu-
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palvelukoulutukset hajaantuvat useille toimijoille, kokonaisuus on haja-
nainen. Työkokeilut linkittyneenä koulutukseen ovat olleet erinomainen 
työllistämisen muoto. Työkokeilu, joka on voitu opinnollistaa, on madal-
tanut yritysten kynnystä rekrytoida. Ne ovat toimineet ennakkojaksoina 
oppisopimuskoulutukseen. Tämä yhteistyö on tärkeää säilyttää. 

8 § Työnhakijan palvelutarpeen arviointi ja 9 § Monialaisen palvelutar-
peen arviointi

Pääkaupunkiseudun monikulttuurinen väestö, joista osa on kielitaidot-
tomia, luku- ja kirjoitustaidottomia sekä heikoilla digitaidoilla varustettu-
ja, ei voi hyödyntää digitaalisia palveluita.

Palvelutarvetta arvioitaessa tulee kartoittaa työnhakija-asiakkaan osaa-
minen. Se ei selviä haastattelemalla vaan siihen tarvitaan osaamisen 
tunnistamisen ammattilaisten (koulutuksenjärjestäjien) osaamista ai-
doissa toimintaympäristöissä. Tästä toiminnasta on kannustavia koke-
muksia Stadin aikuisopiston Osaamiskeskuksesta ja Työelämä- ja op-
pisopimuspalveluista. Kun palvelutarpeen tunnistamisessa havaitaan 
osaamisen vaje, voidaan saman tien tarjota räätälöity koulutuspalvelu. 
Osaamista tulee tarkastella suhteessa työelämän tarpeisiin, ei vain tut-
kinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. 

Tärkeää on työnhakijan työllistymisen rinnalla varmistaa työntekijän 
työkykyä ylläpitävät palvelut, kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut.  

On hyvä, että jatkossa asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy ja lainsää-
dännössä huomioidaan sellaiset henkilöt, joilla on muita heikommat 
edellytykset valinnanvapauden käyttämiseen ilman ohjausta.

12 § Rekrytointipalvelut ja 13 § Osaamispalvelut

Jotta rekrytointipalvelut toimivat hyvin, on tunnettava sekä työnhakija-
asiakkaan tarpeet ja osaaminen että työnantajan työvoimatarpeen ja 
osaamisen vajaus. Tähän tarvitaan koulutuksenjärjestäjien osaamista 
ja kumppanuuden rakentamista.  Stadin aikuisopistossa on kokemusta 
kumppanuuksien rakentamisesta, työelämätreeneistä ja työelämäval-
mennuksista, joissa on onnistuneesti saatettu yhteen asiakkaita ja työ-
nantajia. 

On kannatettavaa, että laissa tunnistetaan osaamispalvelut ja niiden 
merkitys työllistymiselle ja hyvinvoiville alueille. Koulutuksen järjestäjien 
tulee olla osa osaamispalveluita tuottavaa verkostoa. Verkosto voi tuot-
taa ammatinvalinta- ja uraohjauksesta lähteviä palveluja työnhakija-
asiakkaille ja tuottaa yrityksille lisäarvoa, yritystoiminnan kasvua ja kan-
sainvälistymisen mahdollisuuksia. 
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Onnistuneen työvoimakoulutuksen toteutuksessa verkostoyhteistyön 
rooli korostuu. 

14 § Ammatinvalinta- ja uraohjaus 

Ammatinvalinta- ja uraohjauksessa on huomioitava työnhakija-asiak-
kaan tarpeiden ja työelämän työvoimatarpeiden kohtaaminen. Ohjaus 
ei voi toimia irrallaan rekrytointi- ja osaamispalveluista.

15 § Kasvupalvelukoulutus ja 16 § Opiskelijavalinta

Kasvupalvelukoulutus on kilpailutettua koulutusta. Jotta koulutuksenjär-
jestäjä voi osallistua kilpailutuksiin, sen tulee olla yhtiö. Tämä rajaa 
koulutuksenjärjestäjien mahdollisuuksia olla mukana kasvupalvelujen 
toteuttamisessa. 

Laissa ei kuvata kasvupalvelukoulutuksen tavoitteita yritysten näkökul-
masta. Kasvupalvelukoulutuksen tulisi vastata yritysten osaamisen ke-
hittämistarpeisiin ja työvoimatarpeisiin, jotta koulutus edistäisi työnhaki-
jan työllistymistä. 

On tärkeää, että koulutuksenjärjestäjä on mukana kasvupalvelukoulu-
tusten opiskelijavalinnassa. Soveltuvuuskokeiden sijasta on kannatetta-
vaa laajempi osaamiskartoitus. 

19 § Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen 

Työssäoppiminen tulisi suunnitella samalla tavalla kuin ammatillisen 
koulutuksen lakiin tuleva koulutussopimus ja oppisopimus. Tällöin eri 
hallinnonalojen toiminnot ja termit yhtenäistyvät ja työelämän on hel-
pompi vastaanottaa työssäoppijoita.

21 § Työkokeiluun ohjaaminen ja 27 § Muu työpaikalla järjestettävä 
palvelu

Työkokeilua voidaan käyttää myös ennakkojaksona oppisopimuskoulu-
tukseen ja siihen voidaan yhdistää opiskeluvalmiuksia parantavia opin-
toja. Työkokeilussa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa 
osaksi tutkintoa. 

32 § Tiedonsaantioikeus

Kaikkien kasvupalveluissa toimivien keskinäinen olennaisten tietojen 
saantioikeus on tärkeää, jotta palvelu saadaan sujuvaksi ja asiakasta 
parhaiten palvelevaksi. 

1.2 Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 
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Lakiesityksessä ei tule selvästi esiin uudistuksen vaikutukset palvelui-
den tuottamiseen. Miten jatkossa turvataan osaamisen kehittämisen 
palveluiden rahoitus? 

15 § Palkkatuki ja 16 § Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset

Hyvä, että palkkatuki säilyy työllistämisen edistämisen keinona. Jatkos-
sakin on turvattava se, että palkkatuki mahdollistaa työttömien työllisty-
misen myös oppisopimuskoulutuksella.  On tärkeää, että myöntämisp-
rosessi ja yhteistyö koulutuksenjärjestäjän kanssa ovat sujuvia ja kette-
riä. 

1.3 Laki yksityisistä rekrytointipalveluista

Kaikki toimet, jotka kannustavat opiskelu- tai työpaikan hakemiseen, 
ovat kannatettavia. Erilaisia tukiloukkuja tulisi myös purkaa. Työnteon 
ja opiskelun tulisi aina olla kannattavaa. Palveluiden tuottamisen tapa 
tulee aina olla asiakaslähtöistä. 

Lakipaketti koskee laajasti pääkaupunkiseudun palvelujen järjestämistä 
ja olennaista on palvelukokonaisuuksien luominen turvaamaan osaami-
sen kehittymistä ja työllisyyden tukemista.

Laki kotoutumisen edistämisestä 

Yleisesti: 

Esitetyt kotoutumislain lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat Hel-
singin kaupungin opetusviraston näkemyksen mukaan kannatettavia. 
Laaja näkemys kotouttamisesta, että se on paljon muutakin kuin kotou-
tumiskoulutus, on myös Helsingin kaupungin opetusviraston näkemyk-
sen mukaista. Esitykseen tarvitaan kuitenkin selkiyttämistä maakun-
nan, kuntayhtymän ja kunnan vastuisiin. Haasteellisena Helsingin kau-
pungin opetusvirasto näkee myös monialaisen, asiakaslähtöisen yh-
teistyön toteuttamisen hajautetusti pääkaupunkiseudulla. 

§ 1

Helsingin kaupungin opetusvirasto kannattaa yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa ovat kotoutumisen lähtökohtina ja että monialaisella yhteistyöllä 
edistetään kotoutumista. Kunnan ja kuntayhtymän tehtävät jäävät esi-
tyksessä osittain epäselviksi. Lähtökohta, että toimeentulon etuudet ei-
vät ole sidottu kotoutumissuunnitelmaan, on hyvä. 

§ 9 Neuvonta ja ohjaus 

On hyvä, että laissa säädetään perustiedon antamisesta maahan muut-
taville henkilöille. Tarkennusta tarvitaan kuitenkin siihen, mikä taho käy-
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tännössä vastaa perustietoaineiston jakelusta ja saatavuudesta. Puhu-
taan myös muusta neuvonnasta ja ohjauksesta. Molemmat ovat erittäin 
keskeisiä maahanmuuttajien kotouttavassa työssä. Nyt esitettyjen muu-
tosten myötä ne edelleen korostuvat. Lakiesityksessä mainitaan, että 
viranomaiset huolehtivat perustiedon jakelusta, mutta epäselväksi jää, 
mikä taho huolehtii siitä, että henkilö tulee viranomaisten palveluiden 
piiriin. 

 § 10 Alkukartoitus 

Helsingin kaupungin opetusvirasto pitää hyvänä alkukartoituksen selke-
ää linjausta sekä perheen alkukartoitusta. Maakunta- ja pääkaupunki-
seudun erillisratkaisussa pääkaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa 
maahanmuuttajan osaamisen ja palvelutarpeen arvioinnista. Helsingin 
kaupungin opetusvirasto kannattaa näkemystä, että selvitetään maa-
hanmuuttajan osaaminen. Maahan muuttaneiden henkilöiden osaami-
nen tulee saada näkyväksi riippumatta osaamisen hankintatavasta. Tä-
mä osaltaan nopeuttaa kotoutumista sekä työelämään pääsyä. Kan-
sainvälistä suojelua saaneen henkilön osalta mainitaan, että alkukartoi-
tus tapahtuu yhteistyössä kunnan kanssa. Tässä yhteydessä olisi myös 
määriteltävä, miten käytännössä tapahtuu alkukartoitukseen ohjaami-
nen, jos henkilöllä ei ole kunnan tai kuntayhtymän palvelujen tarvetta. 

11 §

Lakiesityksen mukaisesti laissa säädettäisiin kotoutumissuunnitelman 
sisällöstä. Esitetyt kotoutumissuunnitelman sisällöt ovat kannatettavia. 
Kaikkien maahanmuuttajien osalta tulee huolehtia osaamisen kartoitta-
misesta ja ammatillisen osaamisen tunnistamisesta sekä tarpeen mu-
kaan tunnustamisesta.  

Kotoutumissuunnitelmassa mainitaan, että kaikkien viranomaisten tulee 
saada tietoon asiakkaan kotoutumissuunnitelma. Tämä on erittäin tär-
keää asiakaslähtöisten palvelujen tuottamiseksi. Eri palveluja tuottavien 
viranomaisten tiedossa tulee olla olennaiset tiedot asiakkaasta. Esityk-
sestä ei tule esiin, millä tavalla voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat 
viranomaiset saavat asiakkaan kotoutumissuunnitelman tietoonsa. Ny-
kytilanteessa tällaista järjestelmää ei ole käytössä. 

15 § Kotoutumissuunnitelman kesto, laatiminen ja tarkastaminen 

Laissa määriteltäisiin, että kolmen vuoden kuluessa alkukartoituksesta 
tulee tehdä kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelman tekemistä 
ei tulisi sitoa aikaan vaan asiakkaan tarpeeseen. Henkilöllä voi olla ko-
toutumissuunnitelman tarve myös yli kolmen vuoden kuluttua alkukar-
toituksesta. On kuitenkin hyvä, että kotoutumisaikaa on mahdollista pi-
dentää tietyillä perusteilla. 
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On kannatettavaa, että lakiesityksessä puhutaan viranomaisyhteistyös-
tä. Toisaalta esityksestä ei käy ilmi, mitä viranomaista tarkoitetaan, kun 
sanotaan, että yhteistyö on viranomaisen vastuulla. Mikä taho kunnas-
sa voi todellisuudessa seurata kotoutumissuunnitelman toteutumista? 
Esityksen mukaan kunta ja maakunta seuraavat sitä. 

Nuorten osalta lakiesityksessä mainitaan, että oppivelvollisuuden suo-
rittaminen tai oppivelvollisuusiän ylittäneiden osalta henkilön omat vel-
voitteet ovat sitovia. Opetusviraston näkemyksen mukaan nuorten tar-
peet ja haasteellinen tilanne koulutusjärjestelmässä tulisi ottaa erityi-
sesti huomioon. Myös oppivelvollisuusiän ylittäneillä on tarvetta kotout-
tamiseen. Helsinkiin muuttaa muualta paljon nuoria, jotka ovat tulleet 
Suomeen oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa ja käyneet Suomessa 
muutaman vuoden koulua. Heidän tilanteensa palvelu- ja koulutuspo-
luilla on haasteellinen, ja myös heidän kotoutumisen tarpeestaan tulee 
huolehtia. Myös eri toimeentulon muotojen tulee mahdollistaa tämä. 

18 § Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen 

Kotoutumiskoulutuksen lähtökohdaksi on kannatettavaa, että tuetaan 
maahanmuuttajan hyvinvointia ja osallisuutta, ja että osaamisen tunnis-
tamista toteutetaan jo kotoutumiskoulutuksessa. Kotoutumiskoulutuk-
sen järjestäjillä tulee siten olla valmiuksia ammatillisen osaamisen tun-
nistamiseen eri alojen osalta, mikä tulee ottaa huomioon kouluttajien 
valinnassa. Eri alojen ammatillista osaamista voivat tunnistaa ja tun-
nustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjät. 

4 luku Kotoutumisen edistäminen kunnassa 

Esityksessä puhutaan kuntien kotouttamisvastuusta ja kuntien kotoutta-
vista peruspalveluista. Tähän tarvitaan tarkempaa määrittelyä, mikä ta-
ho kunnassa vastaa tulevaisuudessa kotouttamisesta maakuntamallin 
ja pääkaupunkiseudun kuntayhtymän toteutuessa. Tulisi selkiyttää, mi-
kä on kunnan peruspalveluiden, maakuntapalveluiden ja kuntayhtymän 
välinen vastuu kotouttamisen toteuttamisessa. 

§ 27 Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja kehittämisen si-
sältö

Esityksen mukaan työvoiman ulkopuolella olevien koulutus on kunnan 
tehtävä. Tämä edellyttää kunnan ja maakunnan välistä tiivistä yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa. Esityksessä mainitut ryhmät ovat maakuntamal-
lin toteutuessa käytännössä usein maakunnan asiakkaita: kotivanhem-
mat, ikääntyneet ja pitkäaikaissairaat tavoitetaan usein sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kautta. Tulisikin määritellä, miten käytännössä kunnan 
palveluihin ohjaaminen tapahtuu ja mitkä voivat olla mainittuja kunnan 
palveluita näiden ryhmien osalta.
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Lisätiedot
Anna Mari Leinonen, toimialarehtori, puhelin: 310 86470

annamari.leinonen(a)hel.fi
Riikka Merimaa-Jovanovic, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi
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§ 654
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnok-
sesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

HEL 2017-005812 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitys-
luonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta seuraavan lausunnon:

Esitysluonnos on hyväksyttävissä tietyin muutoksin.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä ja tuottamista, ostopalveluja ja 
siirtymäsäännöksiä koskeviin pykäliin ei ole kommentoitavaa. 

Esitykseen tulisi lisätä siirtyvän henkilöstön asemaa koskevat säännök-
set, joiden mukaan siirtyvien tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön 
siirto katsotaan liikkeenluovutukseksi. Tämä turvaisi sekä tehtäviä ny-
kyisin hoitavan henkilöstön aseman että oikeusapu- ja edunvalvontapii-
rien tehtävien hoitamiseen tarvitseman osaamisen ja asiantuntemuk-
sen.

Esityksessä todetusti paras talous- ja velkaneuvonnan asiantuntemus 
on nykyisin tehtäviä hoitavilla henkilöillä ja vaikka voidaankin pitää to-
dennäköisenä, että heistä suurin osa tulee halutessaan nimitetyksi uu-
siin virkoihin, aiheuttaa muutostilanne hakuprosesseineen turhaa tehot-
tomuutta ja epävarmuutta tehtävien jatkuvuudesta. 
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Liikkeenluovutusperiaatteesta poikkeaminen voi viimeaikaisten tehtävä-
siirroista saatujen kokemusten perusteella johtaa vakavaan palveluta-
son laskuun, joka talous- ja velkaneuvonnassa kohdistuu haavoittuvas-
sa asemassa olevaan asiakaskuntaan. Erityisen hankalaksi tilanne voi 
henkilövaihdoksista aiheutuvine viivästyksineen kriisiytyä jo vireillä ole-
vien tehtävien kohdalla, joten asiakkuuksien jatkuvuuden turvaamiseen 
tulee kiinnittää huomiota.

Esittelijän perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 12.5.2017 aluehallintovirastoilta, 
oikeusapu- ja edunvalvontapiireiltä, kunnilta ja muilta jakelussa maini-
tuilta tahoilta lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja 
velkaneuvonnasta 19.6.2017 mennessä.

Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonnassa työskentelee 14 hen-
kilöä. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on neuvoa ja tukea asiak-
kaitaan talous- ja velka-asioiden hallinnassa, taloudenpidon suunnitte-
lussa, talouden ja velkojen hoidossa sekä erilaisten velkojen järjestely-
keinojen selvittämisessä ja hakemisessa. Velkajärjestely on mahdolli-
nen laissa määriteltyjen kriteerien täyttyessä myös yksityisille ammatin- 
ja elinkeinonharjoittajille elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyyn.

Vuonna 2000 voimaan tulleen lain mukaan talous- ja velkaneuvonnan 
järjestämisestä vastaavat osin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osin aluehal-
lintovirasto ja osin kunnat. Talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, oh-
jaus ja valvonta kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Aluehallintovi-
rasto puolestaan vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittä-
västi saatavilla viraston toimialueella. Ensisijaisesti palvelun järjestää 
kunta aluehallintoviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

Esityksessä ehdotetaan, että talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen 
siirretään aluehallintovirastoilta ja kunnilta oikeusapu- ja edunvalvonta-
piirien tehtäväksi. Palvelua tuottaisivat oikeusapu- ja edunvalvontapii-
reissä oikeusaputoimistot. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat myös 
hankkia talous- ja velkaneuvonnan palveluja ostopalveluina. Palvelun 
yleinen ohjaus ja valvonta siirrettäisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oi-
keusministeriölle. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei 
esitetä muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä maakun-
tauudistukseen, jonka yhteydessä aluehallintovirastot lakkaavat vuoden 
2019 alusta lukien. Oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin on tarkoitus pe-
rustaa valtion kehyspäätöksen asettamien rajojen mukaisesti noin 110 - 
130 talous- ja velkaneuvojan ja avustavan henkilökunnan virkaa, jotka 
on tarkoitus täyttää avoimen hakumenettelyn kautta.
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Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä jul-
kaistuun lausuntopyyntöön. 

Lausuntoehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupun-
ginkanslian yhteistyönä. Lausunnolle asetetun tiiviin aikataulun, kau-
pungin organisaatiouudistuksen ja valtuustokauden vaihdoksen vuoksi 
kaupunginhallituksen lausuntoa varten ei ole pyydetty toimialalautakun-
nan lausuntoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 12.5.2017
2 Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 12.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 655
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestä-
misvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

HEL 2017-005157 T 03 00 00

STM040:00/2017 STM/169/2017

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle luon-
noksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöterveydenhuollon 
tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin osalta lakiluonnok-
sessa esitetyt kriteerit täyttyvät. Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristöpalveluilla on riittävästi osaamista ja resursseja 
tehtävien hoitamiseen. Ympäristöpalvelujen nykyisesti resurssit laki-
luonnoksen mukaisissa ympäristöterveydenhuollon tehtävissä on 62 
henkilötyövuotta. Helsingin kaupunki voi jatkossakin vastata itsenäises-
ti näistä tehtävistä. Lakiluonnos mahdollistaa ympäristöterveyden huol-
lon järjestämisen jatkossa Helsingin kaupungin toimesta tai PKS-yh-
teistyönä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa.

Luonnoksessa tai sen perusteluissa ei käy ilmi, miten ympäristötervey-
denhuollon tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut huomioidaan mahdolli-
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sessa järjestämisenvastuun siirrossa ja sisältyvätkö ne esitettyyn 30 
henkilötyövuoteen. Hallinto- ja tukipalvelut tulisi sisällyttää em. henkilö-
resursseihin.

Luonnoksen mukaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ei 
voi siirtää kunnille, vaikka eläinlääkäripalvelut ja löytöeläinten hoidon 
järjestäminen voitaisiin siirtää. Helsingin kaupunki on ollut edelläkävijä-
nä Suomessa eläinsuojeluvalvonnan järjestämisessä. Helsingissä on 
ollut eläinsuojelueläinlääkärin virka jo 1990-luvulta lähtien kaupungin 
omana toimintana. Virka siirtyi valtion korvaamaksi lakimuutoksen myö-
tä vuonna 2009. Helsingin alueella on valtakunnallisesti poikkeukselli-
sen paljon eläinsuojelulain 44 § mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä (tila-
päisen hoidon hankkiminen lemmikkieläimille). Valvontaeläinlääkärit 
hoitavat eläinsuojelutapauksia kiinteässä yhteistyössä Löytöeläintalon 
ja Helsingin poliisin kanssa, joten Helsingin kaupungin näkemyksen 
mukaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta hoituu tehokkaim-
min kaupungin omana toimintana tai pääkaupunkiseudun kuntien yh-
teistyönä.

Perusteluissa on lisäksi mainittu, että eläintautivalmiuden ja valmiusva-
rastojen ylläpito ja taudintorjunta sekä päivystyksen järjestäminen kii-
reellisiä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävien varalta onnistuisi 
maakunnallisena toimintana. Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla ei 
ole toistaiseksi ollut tarvetta erilliseen virkaeläinlääkäreiden eläinsuoje-
lu- ja eläintautipäivystykseen. Ehdotus toteutuessaan voi lisätä merkit-
tävästi eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan kustannuksia, jotka nyt on 
rahoitettu valtion toimesta.

Luonnoksen mukaan maakunta vastaa tehtävien rahoituksesta, vaikka 
järjestämisvastuu on siirretty kunnalle tai kunnille. Rahoitus olisi tarkoi-
tuksenmukaista sopia suoraan valtion kanssa. Rahoituksen kierrättämi-
nen maakunnan kautta ei ole linjassa siihen, että kunnille annetaan 
mahdollisuus ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämiseen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnanalle. 
Lausuntoa on pyydetty 16.6.2017 mennessä. Lausunnon antamiselle 
varattua määräaikaa on pidennetty 20.6.2017 asti.

Esityksen pääasiallinen sisältä
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki edellytyksistä, joilla 
maakunta voi sopimuksella siirtää järjestämisvastuun kunnalle tai kun-
nille eräiden ympäristöterveydenhuollon lakien osalta.

Esityksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus koskisi 
terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maatalous-
tuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maakunnalle 
säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mainitut tehtävät 
kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa 
säädetty eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelu-
laissa tarkoitettuja, irrallaan tavattuja pienikokoisia seura- ja harrastu-
seläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä teh-
täviä. 

Järjestämisvastuun siirron edellytyksenä olisi, että järjestämisvastuun 
vastaanottavalla kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maa-
kunnalla on käytettävissään vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat 
henkilöresurssit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mu-
kaisten viranomaistehtävien suorittamiseen. 

Sopimus järjestämisvastuun siirtämisestä olisi tehtävä viimeistään 
31.7.2018 ja se tulisi voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Järjestämis-
vastuun vastaanottavan kunnan tai kuntien henkilökunta ei siirtyisi 
maakuntaan, vaan pysyisi koko ajan kunnan työntekijöinä. Henkilösiir-
rot tapahtuisivat kuntien välillä, jos järjestämisvastuu siirtyy useampaan 
kuntaan. 

Maakunta vastaisi tehtävien rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu oli-
si siirretty kunnalle tai kunnille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2018.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu ympäristölautakunnan lausunto. Ympäristölautakunta 
toteaa yksimielisessä lausunnossaan, että lakiluonnos mahdollistaa 
ympäristöterveydenhuollon järjestämisen jatkossa joko Helsingin toi-
mesta tai PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäris-
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töterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä
2 Luonnos hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöterveydenhuollon 

tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 16.05.2017 § 175

HEL 2017-005157 T 03 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausun-
non.

2 § Järjestämisvastuun siirron edellytykset

Lakiluonnoksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus 
koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maa-
taloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maakun-
nalle säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mainitut tehtä-
vät kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintälaissa 
säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelu-
laissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harras-
tuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä 
tehtäviä. Järjestämisvastuun siirron edellytyksenä olisi, että järjestämis-
vastuun vastaanottavalla kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös 
maakunnalla on käytettävissään vähintään 30 henkilötyövuotta vastaa-
vat henkilöresurssit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain 
mukaisten viranomaistehtävien suorittamiseen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on 62 henkilötyövuotta ym-
päristöterveydenhuollon mukaisiin tehtäviin. Luku ei sisällä sihteeripal-
veluita tai muuta tehtävien hoidossa tarvittavaa hallinnollista apua, ku-
ten juristipalveluita erityislainsäädännön tulkintakysymyksissä. Ympä-
ristöterveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset eläinlääkäripalvelut oste-
taan ostopalveluna Helsingin yliopistolliselta eläinsairaalalta. Löytö-
eläintoiminta Viikin löytöeläintalossa on toteutettu yhteisellä sopimuk-
sella Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. Valtio korvaa ympäristö-
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keskukselle eläinlääkintähuoltolain nojalla kahden eläinsuojelu- ja 
eläintautivalvontaa tekevän valvontaeläinlääkärin viran kustannukset. 

Ympäristölautakunta katsoo, että lakiluonnos mahdollistaa ympäristö-
terveydenhuollon järjestämisen jatkossa joko Helsingin toimesta tai 
PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. 

Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

Luonnoksessa tai sen perusteluissa ei käy ilmi, miten ympäristötervey-
denhuollon tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut huomioidaan mahdolli-
sessa järjestämisenvastuun siirrossa ja sisältyvätkö ne esitettyyn 30 
henkilötyövuoteen. Hallinto- ja tukipalvelut tulisi sisällyttää em. henkilö-
resursseihin.

Luonnoksen mukaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ei 
voi siirtää kunnille, vaikka eläinlääkäripalvelut ja löytöeläinten hoidon 
järjestäminen voitaisiin siirtää. Helsingin kaupunki on ollut edelläkävijä-
nä Suomessa eläinsuojeluvalvonnan järjestämisessä. Helsingissä on 
ollut eläinsuojelueläinlääkärin virka jo 1990-luvulta lähtien kaupungin 
omana toimintana. Virka siirtyi valtion korvaamaksi lakimuutoksen myö-
tä vuonna 2009. Helsingin alueella on valtakunnallisesti poikkeukselli-
sen paljon eläinsuojelulain 44 § mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä (tila-
päisen hoidon hankkiminen lemmikkieläimille). Valvontaeläinlääkärit 
hoitavat eläinsuojelutapauksia kiinteässä yhteistyössä Löytöeläintalon 
ja Helsingin poliisin kanssa, joten Helsingin kaupungin näkemyksen 
mukaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta hoituu tehokkaim-
min kaupungin omana toimintana tai pääkaupunkiseudun kuntien yh-
teistyönä. 

Perusteluissa on lisäksi mainittu, että eläintautivalmiuden ja valmiusva-
rastojen ylläpito ja taudintorjunta sekä päivystyksen järjestäminen kii-
reellisiä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävien varalta onnistuisi 
maakunnallisena toimintana. Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla ei 
ole toistaiseksi ollut tarvetta erilliseen virkaeläinlääkäreiden eläinsuoje-
lu- ja eläintautipäivystykseen. Ehdotus toteutuessaan voi lisätä merkit-
tävästi eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan kustannuksia, jotka nyt on 
rahoitettu valtion toimesta. 

Luonnoksen mukaan maakunta vastaa tehtävien rahoituksesta, vaikka 
järjestämisvastuu on siirretty kunnalle tai kunnille. Rahoitus olisi tarkoi-
tuksenmukaista sopia suoraan valtion kanssa. Rahoituksen kierrättämi-
nen maakunnan kautta ei ole linjassa siihen, että kunnille annetaan 
mahdollisuus ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämiseen.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
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Esa Nikunen

Lisätiedot
Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010

riikka.aberg(a)hel.fi
Pertti Forss, ympäristöterveyspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32002

pertti.forss(a)hel.fi
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§ 656
Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002989 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi työter-
veysliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset va-
rajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Marko Karvinen,

(kaupunginkanslia, talous- ja
suunnitteluosasto, strategiat ja
kehitys)

 Mirja Heiskari,
(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto,
osaaminen ja uudistuminen)

2.  Satu Järvenkallas
(kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala, varhaiskasvatus ja
esiopetus)

 Tiina Harju-Kukkula
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, henkilöstöpa-
lavelut)

3.  Raimo K. Saarinen
(kaupunkiympäristön toimiala,
maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne) 

 Pekka Henttonen
(kaupunkiympäristön toimiala,
palvelut ja luvat)

4.  Asta Enroos
(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto,
henkilöstöpolitiikka)

 Sari Kuoppamäki
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, henkilöstö- ja kehittä-
mispalvelut)

5.  Hanna Joensuu
(KEVA)

 Pauli Forma
(KEVA)

Samalla kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Marko Karvinen
 Varapuheenjohtaja Satu Järvenkallas

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työterveysliikelaitoksen johtokunta huolehtii työterveysliikelaitoksen toi-
mialan mukaisista tehtävistä. Työterveysliikelaitos kuuluu keskushallin-
toon. Työterveysliikelaitos huolehtii henkilöstön työterveyshuollon pal-
velujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Työ-
terveysliikelaitos toimii työterveysliikelaitoksen johtokunnan alaisuudes-
sa. 

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöihin rinnastu-
via kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita ja osittain kaupungin henki-
löstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

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 §:n 4 momentti)

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

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 657
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002978 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi palvelu-
keskusliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Matti Malinen

(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

 Atte Malmström
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

2.  Kati Takanen
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto)

 Mauno Kemppi
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, tilapalvelut)

3.  Tiina Mäki
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto)

 Ann-Marie Turtiainen
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, tukipalvelut)

4.  Sari Hildén
(kaupunkiympäristön toimiala, 
rakennukset ja yleiset alueet, 
rakennetun omaisuuden hallin-
ta)

 Jarmo Raveala
(kaupunkiympäristön toimiala, 
rakennukset ja yleiset alueet, 
rakennetun omaisuuden hallin-
ta, palvelutilaverkko)

5.  Jorma Lamminmäki
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, hankinnat ja 
kilpailuttaminen)

 Asta Enroos
(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto, henkilöstöpolitiikka)

Samalla kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matti Malinen
 Varapuheenjohtaja Kati Takanen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta huolehtii palvelukeskusliikelai-
toksen toimialan mukaisista tehtävistä. Palvelukeskusliikelaitos kuuluu 
keskushallintoon. Palvelukeskusliikelaitos huolehtii palvelutoiminnan tu-
kipalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. 
Palvelukeskusliikelaitos toimii palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan 
alaisuudessa. 

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

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 §:n 4 momentti)

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 209 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/17
12.06.2017

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

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 658
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002983 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi taloushal-
lintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökoh-
taiset varajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Tuula Saxholm

(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto)

 Ari Hietamäki
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

2.  Timo Hakala
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, tietohallintopalvelut, 
tilastopalvelut)

 Mikael Karell
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, talous- ja suunnittelu-
palvelut, talouden ja toiminnan 
suunnittelu)

3.  Tero Vuontisjärvi
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, talous- ja 
suunnittelupalvelut)

 Seija Ryymin
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, talous- ja 
suunnittelupalvelut, talouden 
tuki) 

4.  Kirsti Laine-Hendolin
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la, hallinto)

 Ari Päivärinta
(Liikenneliikelaitos, HKL - yhtei-
set palvelut, talouspalvelut)

5.  Silja Hyvärinen
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut)

 Leena Sutela
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut, talous- 
ja suunnittelupalvelut)

Samalla kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Tuula Saxholm
 Varapuheenjohtaja Silja Hyvärinen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintoliikelaitoksen johtokunta huolehtii taloushallintoliikelaitok-
sen toimialan mukaisista tehtävistä. Taloushallintoliikelaitos kuuluu kes-
kushallintoon. Taloushallintoliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallin-
non palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhtei-
söille. Taloushallintoliikelaitos toimii taloushallintoliikelaitoksen johto-
kunnan alaisuudessa. 

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

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 §:n 4 momentti)

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

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 659
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuon-
na 2017 aloittavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002982 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Jarmo Nieminen  Anna Laine
2. Kok.  Tapio Klemetti  Lea Saukkonen
3. SDP  Jaana Alaja  Anita Hellman
4.   Jaakko Stauffer

(kaupunkiympäristön toimia-
la, rakennukset ja yleiset 
alueet)

 Hannu Seppälä
(kaupunkiympäristön toimia-
la, rakennukset ja yleiset 
alueet, ylläpito)

5.   Mirja Heiskari,
(kaupunginkanslia, henkilös-
töosasto,
osaaminen ja uudistuminen)

 Matti Koskinen
(kaupunginkanslia, hallinto-
osasto, turvallisuus- ja val-
miusyksikkö)

Samalla kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jarmo Nieminen
 Varapuheenjohtaja Tapio Klemetti

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii rakentamispalve-
luliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Rakentamispalveluliike-
laitos kuuluu keskushallintoon. Rakentamispalveluliikelaitos huolehtii 
rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja 
ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhtei-
söille. Rakentamispalveluliikelaitos toimii rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunnan alaisuudessa. 

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain 
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien pe-
rusteella.

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 §:n 4 momentti)

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)
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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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus
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§ 660
Kaupunginhallituksen määräämät rajat kaupunginkanslialle

HEL 2017-006349 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kansliapäällikölle hallintosäännön 12 
luvun 1 §:ssä määritellyt toimivallat seuraavasti:

 kansliapäällikkö tai hänen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohta).

 kansliapäällikkö tai hänen määräämä päättää kaupunginkanslian ir-
taimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, 
kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa (hallinto-
säännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on kansliapäällikölle määritelty eräiden yksilöityjen asiakokonaisuuk-
sien osalta päätösvalta siten, että kansliapäälliköllä on oikeus käyttää 
päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.
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Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottami-
sesta.

Kaupunginkanslian varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapah-
tuu keskitetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä kans-
liapäällikölle siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai 
kausiluonteisessa vuokrauksessa.

Kansliapäällikölle ehdotettu tuntiperusteiseen ja kausiluonteiseen vuok-
raukseen liittyvä toimivalta vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kau-
punginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208) ja osaltaan täsmentää näitä ohjeita. Toimivalta 
on katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syy-
tä muuttaa. Tilahankkeiden käsittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty kansliapäällikkö päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunginkanslian irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimena luovutetaan mm. käytöstä poistettua kalustoa ja muita vas-
taavia hyödykkeitä.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty kansliapäällikölle 
vahvistettava toimivallan 50 000 euron raja on yhdenmukainen toimia-
loille ehdotettujen toimivaltojen kanssa, lukuunottamatta kaupunkiym-
päristön toimialaa, jolle on toiminnan luonteen vuoksi tarpeen hyväksyä 
korkeampi raja. Nähtävissä ei ole merkittäviä irtaimen omaisuuden luo-
vutuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 661
Kaupunginhallituksen määräämät rajat kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle

HEL 2017-006350 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kasvatus- ja koulutuslautakunnalle 
hallintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraavas-
ti:

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää toimialan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtai-
men omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa (hallintosäännön 
10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta),

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on kasvatus- ja koulutuslautakunnalle määritelty eräiden yksilöityjen 
asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että lautakunnalla on oi-
keus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimena luovutetaan mm. käytöstä poistettua kalustoa ja muita vas-
taavia hyödykkeitä.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty lautakunnalle vah-
vistettava toimivallan 50 000 euron raja on aiempaa 20 000 euroa suu-
rempi. Nähtävissä ei ole merkittäviä irtaimen omaisuuden luovutuksia 
ja tällä rajan nostamisella halutaan varautua usean viraston yhdistämi-
sestä toimialoille seuraavaan volyymien kasvamiseen.

Lisäksi irtaimen omaisuuden luovuttamisen eurorajat ovat vaihdelleet 
eri virastoissa ja tässä yhteydessä se yhtenäistetään toimialoilla lukuu-
nottamatta kaupunkiympäristön toimialaa, jolle on toiminnan luonteen 
vuoksi tarpeen hyväksyä korkeampi raja.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Toimialojen varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu kes-
kitetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä lautakunnal-
le siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai kausiluontei-
sessa vuokrauksessa.

Lautakunnalle ehdotettu tuntiperusteiseen ja kausiluonteiseen vuok-
raukseen liittyvä toimivalta vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kau-
punginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208) ja osaltaan täsmentää näitä ohjeita. Toimivalta 
on katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syy-
tä muuttaa. Tilahankkeiden käsittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 662
Kaupunginhallituksen määräämät rajat kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle

HEL 2017-006351 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 
hallintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraavas-
ti:

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää toimialan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtai-
men omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa (hallintosäännön 
10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta),

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle määritelty eräiden yksilöity-
jen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että lautakunnalla on 
oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimena luovutetaan mm. käytöstä poistettua kalustoa ja muita vas-
taavia hyödykkeitä.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty lautakunnalle vah-
vistettava toimivallan 50 000 euron raja on aiempaa 20 000 euroa suu-
rempi. Nähtävissä ei ole merkittäviä irtaimen omaisuuden luovutuksia 
ja tällä rajan nostamisella halutaan varautua usean viraston yhdistämi-
sestä toimialoille seuraavaan volyymien kasvamiseen.

Lisäksi irtaimen omaisuuden luovuttamisen eurorajat ovat vaihdelleet 
eri virastoissa ja tässä yhteydessä se yhtenäistetään toimialoilla lukuu-
nottamatta kaupunkiympäristön toimialaa, jolle on toiminnan luonteen 
vuoksi tarpeen hyväksyä korkeampi raja.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Toimialojen varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu kes-
kitetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä lautakunnal-
le siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai kausiluontei-
sessa vuokrauksessa.

Lautakunnalle ehdotettu tuntiperusteiseen ja kausiluonteiseen vuok-
raukseen liittyvä toimivalta vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kau-
punginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208) ja osaltaan täsmentää näitä ohjeita. Toimivalta 
on katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syy-
tä muuttaa. Tilahankkeiden käsittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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§ 663
Kaupunginhallituksen määräämät rajat sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2017-006353 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle hal-
lintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraavasti:

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää toimialan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtai-
men omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa (hallintosäännön 
10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta),

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on sosiaali- ja terveyslautakunnalle määritelty eräiden yksilöityjen 
asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että lautakunnalla on oi-
keus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.

Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.
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Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimena luovutetaan mm. käytöstä poistettua kalustoa ja muita vas-
taavia hyödykkeitä.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty lautakunnalle vah-
vistettava toimivallan 50 000 euron raja on aiempaa 20 000 euroa suu-
rempi. Nähtävissä ei ole merkittäviä irtaimen omaisuuden luovutuksia 
ja tällä rajan nostamisella halutaan varautua usean viraston yhdistämi-
sestä toimialoille seuraavaan volyymien kasvamiseen.

Lisäksi irtaimen omaisuuden luovuttamisen eurorajat ovat vaihdelleet 
eri virastoissa ja tässä yhteydessä se yhtenäistetään toimialoilla lukuu-
nottamatta kaupunkiympäristön toimialaa, jolle on toiminnan luonteen 
vuoksi tarpeen hyväksyä korkeampi raja.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Toimialojen varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu kes-
kitetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä lautakunnal-
le siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai kausiluontei-
sessa vuokrauksessa.

Lautakunnalle ehdotettu tuntiperusteiseen ja kausiluonteiseen vuok-
raukseen liittyvä toimivalta vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kau-
punginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208) ja osaltaan täsmentää näitä ohjeita. Toimivalta 
on katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syy-
tä muuttaa. Tilahankkeiden käsittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 664
Kaupunginhallituksen määräämät rajat pelastuslaitokselle

HEL 2017-006369 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa pelastuslautakunnalle hallintosään-
nön 16 luvun 11 §:ssä määritellyt toimivallat seuraavasti:

 pelastuslautakunta hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat 
suunnitelmat (hallintosäännön luvun 16 luvun 11 §:n 2 momentin 4 
kohta),

 pelastuslautakunta tai sen määräämä päättää pelastuslaitoksen ir-
taimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, 
kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 16 luvun 11 §:n 3 momentin 3 kohta),

 pelastuslautakunta tai sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 16 luvun 11 §:n 3 momentin 8 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on pelastuslautakunnalle määritelty eräiden yksilöityjen asiakokonai-
suuksien osalta päätösvalta siten, että lautakunnalla on oikeus käyttää 
päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 233 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/24
12.06.2017

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

Pelastuslautakunta on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys 
toimivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi.

Kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitelmat

Hallintosäännön 16 luvun 11 § 2 momentin 4 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pelastuslautakunta hyväk-
syy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitelmat kaupunginhalli-
tuksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Pelastuslain 2 § mukaan pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toi-
mialaansa kuuluvista maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sai-
raiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittu-
neiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, so-
tavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aika-
na tehdyissä Geneven sopimuksissa (SopS 8/1955), jäljempänä Gene-
ven yleissopimukset, sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uh-
rien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten 
selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyissä Geneven yleissopimusten 
lisäpöytäkirjoissa (SopS 82/1980) määritellyistä väestönsuojelutehtä-
vistä.

Hallintosäännön 4 luvun 2 § mukaan kaupunginkanslian hallinto-osasto 
huolehtii kaupungin turvallisuusasioiden koordinoimisesta ja edistämi-
sestä sekä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan ohjaamisesta. Hallin-
tosäännön 12 luvun 1 § 3 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää va-
rautumisen ja jatkuvuudenhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta.

Pelastuslain 64 § 4 momentin mukaan pelastusviranomaiset huolehti-
vat pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitel-
mien yhteensovittamisesta.

Suojelusuunnitelmassa kuvataan väestönsuojelun järjestelyt ja siihen 
liittyvät virastojen ja laitosten velvoitteet Helsingissä. Lisäksi suunnitel-
massa annetaan suunnitteluperusteita toimialoille, virastoille ja liikelai-
toksille sekä tietoa sotilaallisesta uhkakuvasta ja niihin varautumisesta. 
Suojelusuunnitelmassa toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille annetut 
velvoitteet käsitellään erikseen kunkin toimialan, viraston ja liikelaitok-
sen valmiussuunnitelmassa.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetyt pelastuslautakun-
nalle vahvistettavat toimivallan rajat vastaavat nykytilannetta.

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen
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Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty pelastuslautakunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa pelastuslaitoksen irtai-
men omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimen omaisuuden luovutukset koskevat lähinnä käytettyjen pelas-
tusajoneuvojen luovuttamista Helsingin sopimuspalokuntien käyttöön. 
Luovutukset perustuvat ajoneuvojen elinkaarimalliin, jossa pelastuslai-
toksen käytöstä poistuvat ajoneuvot siirtyvät aina sopimuspalokunnille.

Pelastuslautakunnan nykyinen raja irtaimen omaisuudeen luovuttami-
seen on 20 000 euroa. Tämä on käytännössä osoittautunut liian pie-
neksi, koska pelastusajoneuvoja luovutetaan sopimuspalokunnille 
yleensä yhdellä kertaa useampia.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pelastuslautakunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Pelastuslaitoksen varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapah-
tuu kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä pelastuslauta-
kunnalle siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai kausi-
luonteisessa vuokrauksessa.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kaupun-
ginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208). Toimivaltaraja on katsottu toimivaksi ja tarkoi-
tuksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa. Tilahankkeiden kä-
sittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Pelastuslaitos
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§ 665
Kaupunginhallituksen määräämät rajat liikenneliikelaitokselle

HEL 2017-006363 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa liikenneliikelaitoksen johtokunnalle 
hallintosäännön 11 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraavas-
ti:

 liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää tarvesel-
vitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymises-
tä, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustan-
nusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 
§:n 2 momentin 1 kohta)

 liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää muun 
kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymi-
sestä, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kus-
tannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 2 kohta)

 liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää liikenne-
liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, 
kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukai-
nen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa 
(hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohta)

 liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää huoneti-
lojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisar-
vo on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 
momentin 7 kohta)

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on liikenneliikelaitoksen johtokunnalle määritelty eräiden yksilöityjen 
asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että johtokunnalla on oi-
keus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.

Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Tarveselvitykseen perustuvat hanke- ja muut suunnitelmat

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen pe-
rustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa liikenne-
laitos-liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Tarveselvitykseen perustuvat hanke- tai muut suunnitelmat, joiden 
hankkeen mukainen kustannusarvio on yli 5 miljoonaa euroa (ALV 0) ja 
enintään 10 miljoonaa euroa, päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Muuta kuin tilahanketta koskevat suunnitelmat ja piirustukset

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muuta kuin tilahanket-
ta koskevan suunnitelman hyväksymisestä.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa liikenne-
laitos-liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Muuta kuin tilahanketta koskevat suunnitelmat, joiden hankkeen mukai-
nen kustannusarvio on yli 5 miljoonaa euroa (ALV 0) ja enintään 10 mil-
joonaa euroa, päätetään kaupunginhallituksessa johtokunnan esityk-
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sestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 2 
kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, 
kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot

Kuntalain (laki 410/2015) 67.3 §:n 5 kohdan mukaan kunnallisen liike-
laitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä 
toisin määrätä. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
liikelaitoksen johtokunnan toimivalta päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista on määritelty siten, että 
kaupunginhallitus vahvistaa johtokunnalle kyseisen toimivallan rajat.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa liikenne-
laitos-liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot, joiden kustannusarvio on 
yli 5 miljoonaa euroa (ALV 0), päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan 
kiinteän omaisuuden hankinnoista, jos kauppahinta ylittää 10 miljoonaa 
euroa eikä kyseessä ole lunastusoikeuden käyttäminen.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa liikenne-
laitos-liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Huonetilojen vuokraamista liikenneliikelaitokselle on osaltaan ohjannut 
mm. kulloinkin voimassa ollut kaupunginhallituksen vahvistama tila-
hankkeiden käsittelyohje (viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208), jota nou-
datetaan myös jatkossa liikenneliikelaitoksessa. 

Vuokrasopimuksen kokonaisarvon määrittelyssä käytetään tilahankkei-
den käsittelyohjetta tai vastaavaa tulevaa ohjetta. Huonetilojen vuok-
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raaminen kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta edellyttää jat-
kossakin hyväksyntää tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
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§ 666
Kaupunginhallituksen määräämät rajat palvelukeskusliikelaitokselle

HEL 2017-006365 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palvelukeskusliikelaitoksen johto-
kunnalle hallintosäännön 11 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat 
seuraavasti:

 palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää lii-
kelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, 
kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukai-
nen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 1 miljoonaa euroa 
(hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohta)

 palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää 
huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu ko-
konaisarvo on enintään 1 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 7 kohta)

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnalle määritelty eräiden yksi-
löityjen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että johtokunnal-
la on oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvista-
missa rajoissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 241 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/26
12.06.2017

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

Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot

Kuntalain (laki 410/2015) 67.3 §:n 5 kohdan mukaan kunnallisen liike-
laitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä 
toisin määrätä. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
liikelaitoksen johtokunnan toimivalta päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista on määritelty siten, että 
kaupunginhallitus vahvistaa johtokunnalle kyseisen toimivallan rajat.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa palvelu-
keskusliikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot, joiden kustannusarvio on 
yli 1 miljoonaa euroa (ALV 0), päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan 
kiinteän omaisuuden hankinnoista, jos kauppahinta ylittää 10 miljoonaa 
euroa eikä kyseessä ole lunastusoikeuden käyttäminen.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa palvelu-
keskusliikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Huonetilojen vuokraamista liikelaitokselle on osaltaan ohjannut mm. 
kulloinkin voimassa ollut kaupunginhallituksen vahvistama tilahankkei-
den käsittelyohje (viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208), jota noudatetaan 
myös jatkossa.

Vuokrasopimuksen kokonaisarvon määrittelyssä käytetään tilahankkei-
den käsittelyohjetta tai vastaavaa tulevaa ohjetta. Huonetilojen vuok-
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raaminen kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta edellyttää jat-
kossakin hyväksyntää tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitos
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§ 667
Kaupunginhallituksen määräämät rajat rakentamispalveluliikelaitok-
selle

HEL 2017-006371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa rakentamispalveluliikelaitoksen joh-
tokunnalle hallintosäännön 11 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat 
seuraavasti:

 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päät-
tää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista me-
noista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman 
mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa 
euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohta)

 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päät-
tää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu 
kokonaisarvo on enintään 1 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 7 kohta)

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle määritelty eräiden 
yksilöityjen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että johto-
kunnalla on oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vah-
vistamissa rajoissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot

Kuntalain (laki 410/2015) 67.3 §:n 5 kohdan mukaan kunnallisen liike-
laitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä 
toisin määrätä. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
liikelaitoksen johtokunnan toimivalta päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista on määritelty siten, että 
kaupunginhallitus vahvistaa johtokunnalle kyseisen toimivallan rajat.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa teknisen 
palvelun lautakunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu toimivaksi 
ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot, joiden kustannusarvio on 
yli 5 miljoonaa euroa (ALV 0), päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan 
kiinteän omaisuuden hankinnoista, jos kauppahinta ylittää 10 miljoonaa 
euroa eikä kyseessä ole lunastusoikeuden käyttäminen.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa teknisen 
palvelun lautakunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu toimivaksi 
ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Huonetilojen vuokraamista rakentamispalvelulle on osaltaan ohjannut 
mm. kulloinkin voimassa ollut kaupunginhallituksen vahvistama tila-
hankkeiden käsittelyohje (viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208), jota nou-
datetaan myös jatkossa.

Vuokrasopimuksen kokonaisarvon määrittelyssä käytetään tilahankkei-
den käsittelyohjetta tai vastaavaa tulevaa ohjetta. Huonetilojen vuok-
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raaminen kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta edellyttää jat-
kossakin hyväksyntää tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakentamispalveluliikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 246 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/28
12.06.2017

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

§ 668
Kaupunginhallituksen määräämät rajat taloushallintopalveluliikelai-
tokselle

HEL 2017-006354 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa taloushallintopalveluliikelaitoksen 
johtokunnalle hallintosäännön 11 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimival-
lat seuraavasti:

 taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä 
päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista 
menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitel-
man mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 1 mil-
joonaa euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohta)

 taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä 
päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen enna-
koitu kokonaisarvo on enintään 1 miljoonaa euroa (hallintosäännön 
11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohta)

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnalle määritelty eräi-
den yksilöityjen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että joh-
tokunnalla on oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen 
vahvistamissa rajoissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot

Kuntalain (laki 410/2015) 67.3 §:n 5 kohdan mukaan kunnallisen liike-
laitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä 
toisin määrätä. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
liikelaitoksen johtokunnan toimivalta päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista on määritelty siten, että 
kaupunginhallitus vahvistaa johtokunnalle kyseisen toimivallan rajat.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnalla ei ole nykytilassa esi-
tettyä toimivaltaa. Toimivaltaa esitetään liikelaitosten keskinäisen yh-
denmukaisuuden johdosta.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot, joiden kustannusarvio on 
yli 1 miljoonaa euroa (ALV 0), päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan 
kiinteän omaisuuden hankinnoista, jos kauppahinta ylittää 10 miljoonaa 
euroa eikä kyseessä ole lunastusoikeuden käyttäminen.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa talous-
hallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on 
katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä 
muuttaa.

Huonetilojen vuokraamista liikelaitokselle on osaltaan ohjannut mm. 
kulloinkin voimassa ollut kaupunginhallituksen vahvistama tilahankkei-
den käsittelyohje (viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208), jota noudatetaan 
myös jatkossa.

Vuokrasopimuksen kokonaisarvon määrittelyssä käytetään tilahankkei-
den käsittelyohjetta tai vastaavaa tulevaa ohjetta. Huonetilojen vuok-
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raaminen kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta edellyttää jat-
kossakin hyväksyntää tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 669
Kaupunginhallituksen määräämät rajat työterveysliikelaitokselle

HEL 2017-006361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työterveysliikelaitoksen johtokunnal-
le hallintosäännön 11 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraa-
vasti:

 työterveysliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää liike-
laitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun 
investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen ar-
vonlisäveroton kustannusarvio on enintään 1 miljoonaa euroa (hal-
lintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohta)

 työterveysliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää huo-
netilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonai-
sarvo on enintään 1 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 
§:n 2 momentin 7 kohta)

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on työterveysliikelaitoksen johtokunnalle määritelty eräiden yksilöity-
jen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että johtokunnalla on 
oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot

Kuntalain (laki 410/2015) 67.3 §:n 5 kohdan mukaan kunnallisen liike-
laitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä 
toisin määrätä. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
liikelaitoksen johtokunnan toimivalta päättää liikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista on määritelty siten, että 
kaupunginhallitus vahvistaa johtokunnalle kyseisen toimivallan rajat.

Työterveysliikelaitoksen johtokunnalla ei ole nykytilassa esitettyä toimi-
valtaa. Toimivaltaa esitetään liikelaitosten keskinäisen yhdenmukaisuu-
den johdosta.

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot, joiden kustannusarvio on 
yli 1 miljoonaa euroa (ALV 0), päätetään kaupunginhallituksessa johto-
kunnan esityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 lu-
vun 1 §:n 2 kohdan mukaan kaupungin hankkeita koskevista hanke-
suunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan 
kiinteän omaisuuden hankinnoista, jos kauppahinta ylittää 10 miljoonaa 
euroa eikä kyseessä ole lunastusoikeuden käyttäminen.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta.

Ehdotettu toimivaltaraja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa työter-
veysliikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa. Toimivaltaraja on katsottu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syytä muuttaa.

Huonetilojen vuokraamista liikelaitokselle on osaltaan ohjannut mm. 
kulloinkin voimassa ollut kaupunginhallituksen vahvistama tilahankkei-
den käsittelyohje (viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208), jota noudatetaan 
myös jatkossa.

Vuokrasopimuksen kokonaisarvon määrittelyssä käytetään tilahankkei-
den käsittelyohjetta tai vastaavaa tulevaa ohjetta. Huonetilojen vuok-
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raaminen kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta edellyttää jat-
kossakin hyväksyntää tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitos
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§ 670
Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun 
toimitilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/2)

HEL 2017-005721 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön lisäämään 
Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun asemakaavan muutosehdotuk-
sen 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

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.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Kaupunginhallitus päättää hylätä osto-oikeuden.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen hylkäysehdotuksen mukaan
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Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äännin 13 - 2.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavaehdotus nro 12390
3 Karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Yritttäjätalo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 jatkaa Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle 
vuokratun tontin 10591/2 (entinen 10575/28) maanvuokrasopimusta 
vuoden 2046 loppuun. Samalla lautakunta päätti esittää, että kaupun-
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ginhallitus päättäisi oikeuttaa lisäämään maanvuokrasopimukseen eh-
don vuokralaisen osto-oikeudesta tonttiin.

Esittelijän perustelut

Maanvuokrasopimuksen jatkaminen ja esitys osto-oikeudesta

Tontti 10591/2 (entinen 10575/28) on vuokrattu Helsingin Yrittäjätalo 
Oy:lle liike-, toimisto- ja teollisuustarkoituksiin 31.12.2020 päättyvällä 
maanvuokrasopimuksella. Tontti on ollut vuokrattuna Helsingin Yrittäjä-
talo 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

Aiemmin voimassa olleen asemakaavan mukaan tontti 10575/28 kuului 
toimitilarakennusten korttialueeseen (KTY). Alueelle sai rakentaa tiloja 
toimistoja, ympäristöhaittoja aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia 
sekä julkisia palveluja varten. Tontin rakennusoikeus oli 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. Asemakaava tuli voimaan 2.6.2017. Kaupunkiympäris-
tötalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017 suunnitellulla 
tontilla 10591/1, joka rajautuu kiinni tontin 10591/2 reunoihin pohjoises-
sa 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, 
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
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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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavaehdotus nro 12390
3 Karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Yritttäjätalo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 631

HEL 2017-005721 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

29.05.2017 Pöydälle

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

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 257 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/30
12.06.2017

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

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-
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
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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.

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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§ 671
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin 
asuntopolitiikan poliittista ohjausta

HEL 2016-007121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 8.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 
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.
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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-
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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 635

HEL 2016-007121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

29.05.2017 Pöydälle

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
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§ 672
Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa PosiVire Oy:ta koskevaksi omistaja-
poliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Esitän lisättäväksi päätösehdotukseen seuraavaa:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että käynnistetään välittömästi 
selvitys siitä, miten Posiviren tulokselliseksi osoittautunut toimintamalli 
voidaan tuoda osaksi kaupungin omaa työllistämistoimintaa. Konkreet-
tinen suunnitelma toimintamalloin jatkamiseksi tuodaan kaupunginhalli-
tuksen päätettäväksi."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 12
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
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1 PosiViren tulevaisuutta selvittäneen työryhmän raportti 16.5.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Posivire Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Kaapelitehdas Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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 
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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. 

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 
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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-
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-
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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.

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.
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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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 637

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

29.05.2017 Pöydälle

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

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.
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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
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
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 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.

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".
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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 
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 273 (281)
Kaupunginhallitus

Asia/33
12.06.2017

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

§ 673
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien vi-
ranomaisten viikoilla 22 ja 23 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen 29.5.2017
- tietotekniikka  
- elinkeino  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 5.6.2017
  
johtokunnat  
- Palvelukeskusliikelaitos  
- Taloushallintopalveluliikelaitos  
- Työterveysliikelaitos  
- Rakentamispalveluliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
rakennuslautakunta 30.5.2017
  
kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa joh-
tava

 

- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
viranhaltijat  
- Palvelukeskusliikelaitos  
- Taloushallintopalveluliikelaitos  
- Työterveysliikelaitos  
- Rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  
  
viranhaltijat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraa-
vien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä:

Liikennelaitos-liikelaitos 23.5.2017
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 
655, 671 ja 673 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 648 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 649, 650, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 670 ja 672 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
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 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.06.2017.


