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Kokousaika 07.08.2017 16:00 - 16:28

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika poistui 16:21, poissa: 732 - 733 §:t
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Sazonov, Daniel varajäsen
Vuorjoki, Anna varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialan toi-

mialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 

toimialajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lan toimialajohtaja
Pennanen, Sari-Anna johtava kaupunginasiamies
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Lahti, Tero tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
724 - 733 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
724 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
725 - 733 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
724 - 733 §:t
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§ Asia

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

725 Asia/2 V 30.8.2017, Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19)

726 Asia/3 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020

726 Asia/3 Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuo-
sille 2018-2020

727 Asia/4 Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle

728 Asia/5 Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

729 Asia/6 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite helsinkiläisten pisteytyksestä kau-
pungin vuokra-asuntojonossa

730 Asia/7 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen so-
pimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti)

731 Asia/8 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta

732 Asia/9 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset

733 Asia/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 1 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/1
07.08.2017

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

§ 724
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 Veronika 
Honkasalon ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Otso Kivek-
kään ja Marcus Rantalan.

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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§ 725
V 30.8.2017, Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19)

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 7. kaupunginosan (Ullanlinna) 
korttelin 452 tontin 19 asemakaavan muutoksen 27.9.2016 päivätyn pii-
rustuksen numero 12408 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin 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 nro 12408 kartta, päivätty 27.9.2016, muutet-
tu 18.5.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12408 selostus, päivätty 27.9.2016, muu-
tettu 18.5.2017

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2016 liitteineen, täydennetty 18.5.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Tähtitorninkadun varressa sijaitsevaa 
tonttia, Kirurgisen sairaalan ja Tähtitorninvuoren puiston takana. Tontil-
la sijaitsee kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1900 ja 
1906.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Suomen Lähetysseuran toimisto-
käytössä olevien tilojen muuttamisen asumiseen. Kirkkosali aputiloi-
neen säilyy nykyisessä käytössä. Molemmat rakennukset suojellaan 
merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten porrashuoneet ja kirk-
kosali suojellaan asemakaavassa.

Uutta asuntokerrosalaa on kaava-alueella 3 900 k-m². Kirkkojen ja seu-
rakunnallisten rakennusten rakennusoikeudeksi jää 710 k-m². Alueen 
toimitilan määrä vähenee, mutta rakennukset soveltuvat tilaratkaisuil-
taan hyvin asumiseen ja lähiympäristön toiminnallinen rakenne on 
muutoinkin voimakkaasti asuinpainotteinen.

Esittelijän perustelut

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

Kaavaratkaisu poikkeaa Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteista siten, 
ettei maatasokerrosta osoiteta velvoittavasti liike- tai muuksi toimitilak-
si. Käyttötarkoitusta ei ole määrätty velvoittavana, sillä rakennuksen ki-
vijalkatilat eivät poikkeuksellisesti rajoitu katuun, vaan sijaitsevat katu-
tason alapuolella. Rakennuksen tilarakenne on sellainen, että ensim-
mäinen kerros sopii hyvin myös asumisen yhteistiloille ja asunnoille.

Tontti rajautuu pohjoissivultaan Tähtitorninkatuun. Vastapäätä sijaitsee 
Kirurgisen sairaalan alue ja Tähtitorninvuoren puisto. Rakennukset 
kuuluvat Ullanlinnan ja Kaivopuiston rakennustaiteellisesti ja historialli-
sesti arvokkaisiin alueisiin. Suomen Lähetysseura rakennutti paikalle 
kaksi rakennusta, joista ensimmäinen (Tähtitorninkatu 18) valmistui 
vuonna 1900 ja toinen (Tähtitorninkatu 16) vuonna 1906. Molemmat 
ovat arkkitehti Karl August Wreden suunnittelemia. Rakennukset toimi-
vat alun perin Lähetysseuran työntekijöiden asuntoina ja Tähtitorninka-
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tu 18:ssa sijaitsee edelleen pieni kirkkosali. Tähtitorninkatu 16–18 kiin-
teistö edustaa vanhinta korttelissa säilynyttä rakennuskantaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) tontti on merkitty kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK).

Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Asemakaavan muutos on teh-
ty hakemuksen johdosta ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10. - 
21.11.2016. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupungin-
museon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että rakennusten suojelutavoitteet 
on huomioitu ansiokkaasti kattavin suojelumääräyksin.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa todettiin, että käyttötarkoituksen 
muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontinomistajan kanssa ja että kaavamuutoksen käsittelyä ei tuli-
si jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty sopimus.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Varhaiskasvatusvirasto ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä 
mitoitustietojen osalta. Kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia korjauk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 5 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/2
07.08.2017

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

sia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi vii-
meisessä luvussa.

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

Kiinteistölautakunnan lausunnossaan edellyttämä maankäyttösopimus 
on tehty 8.2.2017.

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 nro 12408 kartta, päivätty 27.9.2016, muutet-
tu 18.5.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12408 selostus, päivätty 27.9.2016, muu-
tettu 18.5.2017

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2016 liitteineen, täydennetty 18.5.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2017

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Ksv 1541_8, karttaruutu 671497 ja 672497

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 27.9.2016 päivättyä 7. kau-
punginosan (Ullanlinna) korttelin 452 tontin 19 asemakaavan muuto-
sehdotusta nro 12408. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti liitteestä 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.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Tähtitorninkadun varressa, 
Kirurgisen sairaalan ja Tähtitorninvuoren puiston takana. Tontilla sijait-
see kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1900 ja 1906.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Suomen Lähetysseuran toimisto-
käytössä olevien tilojen muuttamisen asumiseen. Kirkkosali aputiloi-
neen säilyy nykyisessä käytössä. Molemmat rakennukset suojellaan 
merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten porrashuoneet ja kirk-
kosali suojellaan asemakaavassa.
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Uutta asuntokerrosalaa on kaava-alueella 3 900 k-m². Kirkkojen ja seu-
rakunnallisten rakennusten rakennusoikeudeksi jää 710 k-m².

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kiinteistöihin voi-
daan sijoittaa korkealaatuisia ja suurikokoisia asuntoja, rakennuksen ja 
ympäristön kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalli-
set arvot säilyttäen. Alueen toimitilan määrä vähenee, mutta tämä on 
perusteltavissa sillä, että rakennukset soveltuvat tilaratkaisuiltaan hyvin 
asumiseen ja lähiympäristön toiminnallinen rakenne on muutoinkin voi-
makkaasti asuinpainotteinen. 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Asemakaavan muutos on teh-
ty hakemuksen johdosta ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetty 
huomautus kohdistui maankäyttösopimusneuvottelujen käymiseen. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti 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 poikkeaa Helsingin uuden yleiskaavan ta-
voitteista siten, ettei maatasokerrosta osoiteta velvoittavasti liike- tai 
muuksi toimitilaksi. Kaavamuutoksen myötä myös alueen toimitilojen 
määrä vähenee, eikä määräyksessä mainittua alueellista tarkastelua 
ole liitetty kaavamateriaaliin. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti rajautuu pohjoissivultaan Tähtitorninkatuun. Vastapäätä sijaitsee 
Kirurgisen sairaalan alue ja Tähtitorninvuoren puisto. Rakennukset 
kuuluvat Ullanlinnan ja Kaivopuiston rakennustaiteellisesti ja historialli-
sesti arvokkaisiin alueisiin. Korttelin rakennukset ovat pääosin valmistu-
neet 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Tähtitorninkatu 16–18 kiinteistö 
edustaa vanhinta korttelissa säilynyttä rakennuskantaa.

Suomen Lähetysseura rakennutti paikalle kaksi rakennusta, joista en-
simmäinen (Tähtitorninkatu 18) valmistui vuonna 1900 ja toinen (Tähti-
torninkatu 16) vuonna 1906. Molemmat rakennukset on suunnitellut 
arkkitehti Karl August Wrede. Rakennukset toimivat alun perin Lähetys-
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seuran työntekijöiden asuntoina ja Tähtitorninkatu 18:ssa sijaitsee edel-
leen pieni kirkkosali.

Rakennuksissa on kolme kerrosta ja ullakko. Rakennusten ensimmäi-
nen kerros sijaitsee katutason alapuolella siten, että rakennusmassa on 
sisäänvedetty katulinjasta ja kadun sekä rakennuksen väliin jää syven-
nys. Kahteen porrashuoneeseen kuljetaan kadulta johtavaa siltaa pit-
kin. Sisäpihan korkotaso on myös katutasoa alempana.

Kattomuoto on vaihteleva torneineen ja kattolyhtyineen. Samoin puna-
tiiliset katujulkisivut ovat runsaasti detaljoituja; vaihtelevat ikkunamuo-
dot, lasimaalaukset ja muut koristeaiheet rytmittävät julkisivuja. Kirkko-
salin puoleista sisäänkäyntiä korostaa Kristus-veistos, joka on kopio 
Kööpenhaminan tuomiokirkon veistoksesta. Pihan puolella on yksinker-
taisempi, keltaiseksi rapattu julkisivu.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) tontti on merkitty kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
27.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.10.–
21.11.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
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ELY-keskus toteaa lausunnossaan (21.11.2016), että rakennusten suo-
jelutavoitteet on huomioitu ansiokkaasti kattavin suojelumääräyksin.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa (15.12.2016) todettiin, että käyttö-
tarkoituksen muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupun-
ginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset 
neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa ja että kaavamuutoksen 
käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty so-
pimus.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: varhaiskasvatusviras-
to.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä 
mitoitustietojen osalta. Kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia korjauk-
sia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen 
viimeisessä luvussa. 

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat talousvaikutukset selvitetään suun-
nittelun aikana. Käyttötarkoituksen muutos nostaa tontin arvoa aiheut-
taen täten merkittävää hyötyä maanomistajalle. Mahdollisista kaupun-
gin perimistä maankäyttökorvauksista sovitaan kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän päätöksen mukaisissa maapoliittisissa neuvotteluis-
sa.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 15.12.2016 § 507

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Ullanlinna, Tähtitorninkatu 16 - 18

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 7. kaupun-
ginosan (Ullanlinna) korttelin 452 tonttia 19 koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12408 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutosta koskeva tontti on yksi-
tyisomistuksessa ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu tontinomis-
tajan kanssa.

Muutoksessa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kort-
telialue (YK) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). 

Käyttötarkoituksen muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan  kanssa.

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

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 452

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Tähtitorninkadun varressa sijaitsevaa 
tonttia ja sen kahta 1900-luvun alussa rakennettua rakennusta. Asema-
kaavan muutos mahdollistaa Suomen Lähetysseuran toimistokäytössä 
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olevien tilojen muuttamisen asumiseen. Kirkkosali aputiloineen säilyy 
nykyisessä käytössä. Molemmat rakennukset sekä arvokkaat sisätilat 
suojellaan asemakaavassa.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu rakennusvirastolle kustan-
nuksia.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 124

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Tähtitorninkatu 16-18 
asemakaavaehdotuksesta nro 12408:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa esitetystä asemakaa-
vaehdotuksesta nro 12408.

Suunnitellulla asemakaavaehdotuksella ei ole vaikutusta pelastustoi-
mintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 01.11.2016 § 335

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 31.10.2016

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.10.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non.

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Tähtitorninkadun varressa, 
Kirurgisen sairaalan ja Tähtitorninvuoren puiston takana. Tontilla sijait-
see kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1900 ja 1906. 
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 
2009-kohdeluetteloon (Tähtitorninmäen observatorio ja puisto sekä Ki-
rurginen sairaala).

Asemakaavan muutos mahdollistaa Suomen Lähetysseuran toimisto-
käytössä olevien tilojen muuttamisen asumiseen. Kirkkosali aputiloi-
neen säilyy nykyisessä käytössä. Molemmat rakennukset suojellaan 
merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten porrashuoneet ja kirk-
kosali suojellaan asemakaavassa.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan asemakaavaehdotuksen suo-
jelumääräys turvaa rakennusten kulttuurihistoriallisten ja rakennustai-
teellisten arvojen säilymisen.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 299

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Ksv 1541_8, karttaruutu 671497 ja 672497
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 27.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12408 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 7. kaupun-
ginosan (Ullanlinna) korttelin 452 tonttia 19

 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

 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 12408 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
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2015-010121 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1232-00/16, Tähtitorninkatu 16-18, 
18.3.2016 mennessä.

Kaavamuutos ei koske katua, mutta kiinteistön muutostöihin saattaa liit-
tyä katurakenteisiin liittyviä vaikutuksia. Tukimuurien ja katurakenteiden 
yhteensovittaminen tulee huomioida kaavaa laadittaessa.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavaprosessissa ovat aluesuun-
nittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.2.2016

HEL 2015-010121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non.

Suomen Lähetysseuran käytössä olevat rakennukset Tähtitorninkadun 
varrella muutetaan ja osittain palautetaan asuinkäyttöön. Kirkkosali säi-
lyy ennallaan nykyisessä käytössä. Molempien rakennusten suojelu-
määräykset uudistetaan.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) tontti on merkitty kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Yleis-
kaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toi-
mitilan alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Suunnittelualue sijoittuu valta-
kunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Vie-
reiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon (Täh-
titorninmäen observatorio ja puisto sekä Kirurginen sairaala).

Arkkitehti Karl August Wreden suunnittelemat rakennukset Lähetysseu-
ran tarpeita varten valmistuivat 1900 (Tähtitorninkatu 18) ja 1906 (Täh-
titorninkatu 16). Rakennuksista on tehty rakennushistoriallinen selvitys 
(Optiplan, 2015).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 15 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/2
07.08.2017

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

Tähtitorninkatu 16-18:n rakennuksissa on kolme kerrosta ja ullakko. 
Rakennusten ensimmäinen kerros sijaitsee katutason alapuolella siten, 
että rakennusmassa on sisäänvedetty katulinjasta, jolloin kadun ja ra-
kennuksen väliin jää solamainen syvennys. Kahteen porrashuonee-
seen kuljetaan kadulta johtavaa siltaa pitkin. 

Uusgoottilaista tiiliarkkitehtuuria edustavien rakennusten kattomuoto on 
vaihteleva torneineen ja erikoikoisine kattolyhtyineen. Katujulkisivun 
vaihtelevat ikkunamuodot, lasimaalaukset ja muut koristeaiheet ovat 
arkkitehtuurille ominaisia.

Asemakaavan muutoksessa YK-korttelialue muutetaan Asuinkerrosta-
lojen korttelialueeksi. (AK). Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja 
kirkkosalin yläpuolelle saa lisäksi sijoittaa liike-, toimisto- ja/tai palveluti-
loja. Kolmeen kerrokseen ja ullakolle saa sijoittaa asuntoja. 

Molemmat rakennukset merkitään asemakaavaan rakennustaiteellises-
ti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaiksi mer-
kinnällä sr-1. Määräysosassa määritellään suojelun ja korjaamisen läh-
tökodat ja mainitaan myös suojeltavat sisätilat.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 726
Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Utlåtande

Stadsstyrelsen beslutade ge följande utlåtande till Kårkulla samkom-
mun om samkommunens ekonomiplan 2018–2020:

Kårkulla samkommun producerar största delen av tjänsterna avsedda 
för de svenskspråkiga klienterna inom social- och hälsovårdsväsendets 
omsorger om utvecklingsstörda. Det finns 158 svenskspråkiga helsing-
forsare som har ett gällande specialomsorgsprogram. Av dem har ca 
120 anlitat Kårkulla samkommuns boende-, institutions- eller arbets-
verksamhetsservice. Boendeservicen har omfattat ca 50 personer, 25 
av dem bosatta i Helsingfors och resten i andra kommuner som omfat-
tas av Kårkulla samkommuns tjänster.

Utlåtandet om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020 baserar 
sig på ett förfarande angivet i samkommunens grundavtal (§ 15). 

Siffrorna i ekonomiplanen är riktgivande. Planen bygger på den god-
kända ekonomiplanen 2017–2019, som i samråd med representanter 
för medlemskommunerna justerats och uppdaterats med de förändring-
ar som man fått kännedom om under det innevarande året.

Kårkulla samkommun föreslår att priserna för tjänsterna ska sänkas 
med 4,65 procent jämfört med priserna år 2017. En förändring i förhål-
lande till dagens system är att seniorverksamheten får två nya priskate-
gorier: 30 euro/vårddag (priskategori 1) och 60 euro/vårddag (priskate-
gori 2). Priserna på krisvård föreslås stanna på nuvarande nivå. Dess-
utom höjs priset på arbetsverksamhet från 85,96 euro till 87,09 euro 
(1,13 %) och sänks priset på boendeverksamhet från 114,55 euro till 
112,55 euro (–1,75 %). Avgifterna för hemmadagar slopas helt år 2018.

Med anledning av det snäva ekonomiska läget anser Helsingfors stad 
det som mycket positivt att Kårkulla samkommuns förslag till ekonomi-
plan innebär en sänkning på 4,65 procent i budgeten för innevarande 
år 2017. Staden anser det också som värt understöd att samkommu-
nen slopar de separata avgifterna för hemmadagar eftersom det beta-
lade priset per dag och den hyra klienten betalar ska innefatta rätt att 
dagligen eller under semester vara i sitt eget hem utan separat tilläggs-
avgift. Någon tilläggsavgift har inte tagits ut inom motsvarande finsk-
språkiga tjänster.
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Helsingfors stad förutsätter att samkommunen tätt samarbetar med 
medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska utvecklingen 
och behoven att utvidga och förändra de olika serviceformerna. Det 
slutliga antalet vårddagar under planperioden och de slutliga kostna-
derna bestäms under förhandlingar mellan social- och hälsovårdsvä-
sendet och ledningen och sakkunniga vid Kårkulla samkommun, inom 
ramen för de anslagsriktlinjer som staden dragit upp för social- och häl-
sovårdsväsendet för år 2018.

Budgeten för år 2018 för Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen 
minskar i realvärde. Budgetförslaget för momentet social- och hälso-
vårdstjänster minskar med 0,3 procent jämfört med 2017 års budget. 
Enligt budgetmomentet täcker minskningen på 0,3 procent effekterna 
av löneuppgörelsen, stegringen i den allmänna kostnadsnivån och alla 
andra faktorer som höjer kostnadsnivån. Enligt anvisningarna för utar-
betande av Helsingfors stads budget ska den reella ökningen i omkost-
naderna motsvara ökningen i antalet invånare minskad med 1 procent, 
som är årsmålet för produktivitetsförbättringen. Detta begränsar också 
prishöjningar på alla tjänster som köps.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018 - 2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Kårkulla samkommun har genom en skrivelse, daterad 31.5.2017, be-
gärt utlåtande från medlemskommunerna om samkommunens förslag 
till ekonomiplan 2018–2020. Utlåtandena ska vara samkommunen till-
handa 25.8.2017.  Begäran om utlåtande och en förteckning över eko-
nomisiffror och priser utgör bilaga till detta ärende.

Social- och hälsovårdsväsendets utlåtande finns i beslutshistorien.

Utlåtandet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och pla-
neringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018 - 2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

För kännedom

Sosiaali- ja terveystoimi

Beslutshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 10.7.2017

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määri-
teltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysvi-
raston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voi-
massa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asu-
mis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen pii-
rissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput mu-
issa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma poh-
jautuu vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja 
päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa. 

Palvelujen hintojen esitetään kokonaisuutena laskevan 4,65 % vuoden 
2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on, että senioritoimintaan tulee 
kaksi uutta hintaa kat.1 30e/hpv ja kat.2 60e/hpv. Kriisijaksojen hinnat 
esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 
eurosta 87,09 euroon (1,13 %). Asumistoiminnan hinta laskee 114,55 
eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien toiminnasta ja 
maksuista luovutaan 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää hyvänä, että Kårkullan ta-
loussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 
vuoden budjettiin. Helsinki pitää tarkoituksenmukaisena, että Kårkulla 
luopuu lisämaksullisista kotonaolopäiväpalveluista. Tällaista lisäveloi-
tusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta. Maksetun vuorokausi-
hinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päi-
vittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien 
kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 
2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosen-
tin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustan-
nustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi 
talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikas-
vu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 pro-
sentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankoro-
tuksia."

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 20 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/3
07.08.2017

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

Mikael Karell, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 43513
mikael.karell(a)hel.fi
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§ 726
Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma 
vuosille 2018-2020

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kårkulla kuntayh-
tymälle sen taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020:

Kårkulla kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveystoi-
men kehitysvammahuollon  ruotsinkielisille asiakkaille järjestetyistä pal-
veluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa 
oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt Kårkulla kun-
tayhtymän asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kuntayhtymän 
asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Heistä 25 asuu Hel-
singissä ja muut Kårkullan palvelujen piirissä muissa kunnissa.

Lausunto Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018–
2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn.

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma poh-
jautuu vuosien 2017 - 2019 hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan, jota on 
tarkistettu ja päivitetty yhdessä kuntien edustajien kanssa kuluvan vuo-
den aikana tietoon tulleilla muutoksilla. 

Kårkulla kuntayhtymä esittää palvelujen hintojen laskevan 4,65 % vuo-
den 2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on se, että senioritoimin-
taan tulee kaksi uutta hintaluokkaa 30€/hpv (hintaluokka 1) ja 60€/hpv 
(hintaluokka 2). Kriisijaksojen hintojen esitetään pysyvän ennallaan. Li-
säksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 eurosta 87,09 euroon (1,13 %) 
ja asumistoiminnan hinta laskee 114,55 eurosta 112,55 euroon (1,75 
%). Kotonaolopäivien maksuista luovutaan kokonaan vuonna 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää erittäin myönteisenä, että 
Kårkullan taloussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua 
kuluvan 2017 vuoden budjettiin. Samoin Helsinki pitää kannatettavana, 
että kuntayhtymä luopuu erillisistä kotonaolopäivämaksuista, sillä mak-
setun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää 
oikeus olla päivittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisä-
maksua. Tällaista lisäveloitusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun 
osalta.

Helsingin kaupunki edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsen-
kuntien välillä taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajen-
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nus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Lopulliset suunnitelmakauden 
käyttöpäivien määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveys-
toimen ja Kårkulla kuntayhtymän johdon ja asiantuntijoitten välisissä 
neuvotteluissa noudattaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
melle vuodelle 2018 asettamia määrärahalinjauksia.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2018 on reaalises-
ti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousar-
vio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 2017 talousarvioon nähden. Talou-
sarviokohdan mukaisesti 0,3 prosentin vähennyksellä katetaan palkka-
ratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kus-
tannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi Helsingin kaupungin talousarvion 
laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukas-
määrän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle yhden prosentin 
tuottavuuden parantamisella rajoittaa kaikkien ostopalvelujen hinnanko-
rotuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018 - 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 Kårkulla kuntayhtymä on pyytänyt kirjeellään 31.5. 2017 jäsenkunnil-
taan lausuntoa kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 23 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/3
07.08.2017

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

2018 - 2020 25.8.2017 mennessä. Lausuntopyyntö ja siinä esitetyt ta-
lousluvut ja hinnat ovat asian liitteenä.

Sosiaali- ja terveystoimen lausunto on päätöshistoriassa.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018 - 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 10.7.2017

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määri-
teltyyn menettelyyn. 
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Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysvi-
raston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voi-
massa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asu-
mis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen pii-
rissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput 
muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma poh-
jautuu vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja 
päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa. 

Palvelujen hintojen esitetään kokonaisuutena laskevan 4,65 % vuoden 
2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on, että senioritoimintaan tulee 
kaksi uutta hintaa kat.1 30e/hpv ja kat.2 60e/hpv. Kriisijaksojen hinnat 
esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 
eurosta 87,09 euroon (1,13 %). Asumistoiminnan hinta laskee 114,55 
eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien toiminnasta ja mak-
suista luovutaan 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää hyvänä, että Kårkullan ta-
loussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 
vuoden budjettiin. Helsinki pitää tarkoituksenmukaisena, että Kårkulla 
luopuu lisämaksullisista kotonaolopäiväpalveluista. Tällaista lisäveloi-
tusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta. Maksetun vuorokausi-
hinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päi-
vittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien 
kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 
2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosen-
tin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustan-
nustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi 
talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikas-
vu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 pro-
sentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankoro-
tuksia."

Lisätiedot
Mikael Karell, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 43513

mikael.karell(a)hel.fi
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§ 727
Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stiftelsen Arcadalle urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahastosta 1 283 200 euron lainan liikuntahallin rakentamiseksi. 
Päätös korvaa kaupunginvaltuuston 14.1.2015 § 15 tekemän 2 900 000 
euron lainapäätöksen. Laina myönnetään seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava Fastighets Ab Arcada 
Novan osakkeita tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016
2 Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arcada-ammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden
edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. Arca-
dan nykyiset liikuntatilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin riittä-
mättömät. Arcadatalon lisäksi alueella on oppilaskunta ASK:n talo, am-
mattikoulu Prakticum, Diakonia-ammattikorkeakoulun Kalasataman 
kampus ja lähes 500 opiskelija-asuntoa. Alueen 5000 opiskelijaa tarvit-
sevat sekä liikuntatiloja että opiskelija-asuntoja. Arabianrannan asun-
toalue tarvitsee muutoinkin liikuntatiloja. 

Kaupunginvaltuusto päätti 14.01.2015, § 15 myöntää Stiftelsen Arca-
dalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan
liikuntahallin rakentamiseen. Kokonaisinvestointi oli tuolloin arvioitu 7 
200 000 euron suuruiseksi.

Stiftelsen Arcadan aiemman liikuntahallisuunnitelman kokonaisinves-
toinnin kasvettua tontin pohjaolosuhteiden vuoksi ennakoitua suurem-
maksi kehitettiin hallia varten uusi konsepti, jossa hankkeeseen liitettiin 
100 opiskelija-asuntoa. Uudessa suunnitelmassa liikuntahalli on asuin-
rakennuksen päällä ylimmässä kerroksessa. Halliin on oma sisään-
käynti ja sen tekniset järjestelmät eriytetään asuinrakennuksen järjes-
telmistä siten, että liikuntahallia voidaan käyttää itsenäisesti. Lisäksi ur-
heiluhallin kokoa on pienennetty kustannusten vähentämiseksi. Pinta-
alaltaan 980 m² urheiluhalliin on suunniteltu 660 m²:n suuruinen palloi-
luhalli, 160 m²:n kuntosali ja muita liikuntaa tukevia oheistiloja. Opiskeli-
ja-asuntojen rahoitus järjestetään erikseen.

Kiinteistövirasto on varannut hanketta varten tontin nro 21677/5 (Kylä-
saarenkuja) Hermannin kaupunginosasta. Kaupunginvaltuusto on hy-
väksynyt (29.3.2017, § 175) alueelle valmistellun kaavamuutoksen, jos-
sa tontille voi rakentaa opiskelija-asuntoja ja liikuntatiloja. Tontille on 
tarkoitus laatia hallinnanjakosopimus, jolla jaetaan tontin hallintaoikeus 
opiskelija-asuntoja omistavalle kiinteistöosakeyhtiölle ja liikuntahallin 
omistavalle yhtiölle. Liikuntatilat saatetaan myös vuokrata jonkin yksityi-
sen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcada hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 208 000 euron 
(alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 283 200 euron lainaa. 
Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan muiden 
säätiöiden ja rahastojen varoin 962 400 euroa ja omarahoituksella 962 
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400 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 17.05.2017, § 240 muuttaa urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjä siten, että kaupunginhallitus voi 
päättää rahaston lainojen myöntämisestä 3 miljoonaan euroon asti.

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on 
vakavarainen ja kykenee kattamaan rakentamisesta aiheutuvat pää-
omakulut, jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin ope-
ratiiviset kustannukset. Kevyempi kustannusrakenne ja suurella toden-
näköisyydellä toteutuva korkea käyttöaste antavat hyvän lähtökohdan 
käyttötalouden hallinnalle.

Liikuntalautakunta puoltaa lausunnossaan hankkeen rahoittamista ja 
toteaa hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 
mukainen.

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

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 96,7 miljoonaa euroa, josta 93,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen. Mikäli 
kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, rahaston varoja vapautuu noin 
1,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016
2 Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus

Tiedoksi

Kultturi- ja vapaa-ajan toimiala
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.05.2016 § 61

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Stiftelsen Arcadan lainahakemusta Arcadahallen-liikuntahallin 
rakentamiseksi:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Stiftelsen Arcadalle myönnettäisiin 1 
283 200 euron laina Arcadahallen-liikuntahallin rakentamista varten.

Arcada-ammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden 
edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. Arca-
dan nykyiset liikuntatilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin riittä-
mättömät. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien oma käyttö ei koko-
naisuudessaan täytä hallin koko kapasiteettia, joten halli voi palvella 
myös muita käyttäjäryhmiä. 

Stiftelsen Arcadan aiemman liikuntahallisuunnitelman kokonaisinves-
toinnin kasvettua ennakoitua suuremmiksi kehitettiin hallia varten uusi 
konsepti, jossa hankkeeseen liitettiin n. 100 opiskelija-asuntoa, joista 
alueella on kysyntää. Uudessa suunnitelmassa liikuntahalli on asuinra-
kennuksen päällä ylimmässä kerroksessa. Halliin on oma sisäänkäynti 
ja sen tekniset järjestelmät eriytetään asuinrakennuksen järjestelmistä 
siten, että liikuntahallia voidaan käyttää itsenäisesti. 

Urheiluhallin laajuutta on myös pienennetty kustannusten saamiseksi 
alhaisemmiksi. Urheiluhalliin (980 m²) on suunniteltu 660 m²:n suurui-
nen palloiluhalli, 160 m²:n kuntosali ja muuta liikuntaa tukevia oheistilo-
ja yhteensä 335 m². 

Kiinteistövirasto on varannut hanketta varten tontin nro 21677/5 (Kylä-
saarenkuja) Hermannin kaupunginosasta. Voimassa olevaan asema-
kaavaan on merkitty tontin käyttötarkoitukseksi YU eli urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille on valmisteilla asemakaa-
van muutos, joka sallisi liikuntahallin rakentamisen lisäksi opiskelija-
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asuntojen rakentamisen. Uuden asemakaavan odotetaan saavan lain-
voiman kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2017. Raken-
nusaika on n. 16 kk, ja liikuntahallin on tarkoitus olla valmis elokuussa 
2018.

Liikuntahallin arvioidut perustamiskustannukset ovat (alv 0 %):
Rakennuksen hinta                    3 140 000
Rakennusaikainen tontin vuokra  18 000
Rakennusaikaiset korot              50 000
Yhteensä                                 3 208 000

Liikuntahalli rahoitetaan seuraavasti:
Stiftelsen Arcada               962 400
Muut säätiöt ja rahastot     962 400
Helsingin kaupungin laina  1 283 200
Yhteensä                         3 208 000

Tontille on tarkoitus laatia hallinnanjakosopimus, jolla jaetaan tontin 
hallintaoikeus opiskelija-asuntoja omistavalle kiinteistöosakeyhtiölle ja 
liikuntahallin omistavalle yhtiölle. Liikuntatilat saatetaan vuokrata myös 
jonkin yksityisen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on 
vakavarainen. Muun kuin velkapääoman määrä on tässä hankkeessa 
moniin muihin vastaaviin verrattuna poikkeuksellisen suuri. Säätiö kat-
taa hakemuksen mukaan rakentamisesta aiheutuvat pääomamenot, 
jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset 
menot. Tämä antaa terveen pohjan liikuntahallin käyttötalouden hallin-
nalle. Liikuntatilojen käyttö päivisin ammattikorkeakoulun opetustoimin-
taan ja iltaisin sekä viikonloppuisin muuhun liikuntatoimintaan varmis-
taa tilojen korkean käyttöasteen.

Stiftelsen Arcadan suunnitelma rakentaa Arabianrantaan uusi liikunta-
halli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Liikuntahalli tarjoaa 
lisää liikuntamahdollisuuksia alueen asukkaille, opiskelijoille ja helsinki-
läisille liikuntaseuroille. Tämä edistää liikunnan määrän lisääntymistä 
kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja psyykkisen hy-
vinvoinnin vaikutuksia.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitos-
ten rakennustöiden rahoittamiseen. Stiftelsen Arcadan lainahakemus 
on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

07.10.2014 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

Kaupunginvaltuusto 14.01.2015 § 15

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Stiftelsen Arcada -säätiöl-
le urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahal-
len-liikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab 
Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhen-
nysvapaita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1320

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntä-
mään Stiftelsen Arcada -säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 
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900 000 euron lainan Arcadahallen-liikuntahallin rakentamiseen seu-
raavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab 
Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhen-
nysvapaita

Käsittely

15.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi
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§ 728
Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

HEL 2017-001643 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää HPS Areenat Oy:lle urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahastosta 127 500 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallo-
kentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue
2 Lainahakemuksen liitteet
3 Lainahakemuksen lisäliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Palloseura ry (HPS) on perustettu vuonna 1917 ja on Helsin-
gin vanhimpia seuroja. HPS toimii Pakilan, Paloheinän, Torpparin-
mäen, Oulunkylän, Maunulan ja Maununnevan alueilla ja sen kotikent-
tänä on vuonna 2013 valmistunut tekonurmikenttä Paloheinässä. Seu-
ran jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja pelilisenssi on tällä hetkellä 
noin 850 pelaajalla.

Helsingin Palloseura ry teki Paloheinän kentälle vaiheittain toteutetta-
van hankesuunnitelman vuonna 2012 ja seuran kenttäyhtiö HPS Aree-
nat Oy toteutti ensimmäisen tekonurmikentän rakennusvaiheen vuonna 
2013. Kaupunginvaltuusto myönsi 10.4.2013, § 348  HPS Areenat 
Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 354 888 euron lainan. Nyt ra-
kennettava tekonurmikenttä on suunnitelman toisen vaiheen mukainen 
junioritoimintaa palveleva kenttä. 

Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen (28.1.2013, § 141) antamin 
oikeuksin vuokrannut HPS Areenat Oy:lle (12.2.2013, § 38) Helsingin 
kaupungin 35. kaupunginosasta Paloheinänkentästä määräalan 
14.3.2028 asti. Liikuntalautakunta on vuokrannut sisäisin perustein alu-
een kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 000 euron (alv. 
0 %) hankkeelle 127 500 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupun-
gin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 
90 000 euroa, ELY-tuella 51 500 euroa sekä HPS:n jäsenistön olosuh-
demaksulla 50 000 euroa.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle, ja 
toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mu-
kainen.

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

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 34 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/5
07.08.2017

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

tosrahaston varoja on käytettävissä 97,3 miljoonaa euroa, josta 93,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue
2 Lainahakemuksen liitteet
3 Lainahakemuksen lisäliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 11.05.2017 § 102

HEL 2017-001643 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle HPS Areenat 
Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Paloheinänkentän toi-
sen vaiheen rakentamista ja alueella olevan nappulakentän peruskor-
jausta. 

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 127 734 euron lainan myöntämistä 
kymmenen vuoden laina-ajalla HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Palohei-
nänkentän toisen vaiheen rakentamisen toteuttamista varten liikunta-
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lautakunnan (12.2.2013, § 36) vuokraamalle Paloheinän kentällä sijait-
sevalle maa-alueelle. 

HPS Areenat Oy on toteuttanut sovitusti hankkeen 1. vaiheen. Hank-
keelle haettiin ja myönnettiin 354 888 euron laina urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahastosta kaupunginvaltuuston 10.4.2013 ja kaupunginhallituksen 
15.4.2013 myöntämänä.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. HPS Areenat Oy:n hanke täy-
dentää Paloheinänkentän 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen 2. vai-
heen toteutuessa kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta 
liikuntaa palvelevan kokonaisuus.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 335 euron (alv. 
0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 127 734 euron lainaa 
Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu 
rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa se-
kä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa. 

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

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

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 729
Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite helsinkiläisten pisteytyksestä 
kaupungin vuokra-asuntojonossa

HEL 2017-001312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Raatikainen Mika ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 51

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Raatikainen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että helsinkiläisyydestä saisi lisäpisteitä vuokra-asuntojonos-
sa, jotta turvattaisiin helsinkiläisten pienituloisten ja asunnottomien 
asunnon saanti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.

Entinen asuntolautakunta viittaa lausunnossaan 11.5.2017 perustuslain 
19.4 §:ään, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen 
oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Eräitä 
erityislaeissa säädettyjä ryhmiä lukuun ottamatta oikeutta asuntoon ei 
ole säädetty jokaiselle kuuluvana ehdottomana, subjektiivisena oikeute-
na.
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Helsingin kaupungin välittämistä vuokra-asunnoista valtaosa on valtion 
rahoitustuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joiden asukasvalinnan pe-
rusteet on säädetty laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa.

Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnasta säädetään ara-
varajoituslain (1190/1993) 4a-4c §:ssä, vuokra-asuntolainojen ja asumi-
soikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 a-11 c 
§:ssä sekä valtioneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- 
ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008).

Aravarajoituslain 4 a §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annetun lain 11 a-11 c §:n mukaan asukasva-
linnan tavoitteena on, että aravavuokra-asunnot osoitetaan vuokra-
asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla pyritään vuokratalon 
monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen 
asuinalueeseen.

Asukkaiden valinnan aravavuokra-asuntoihin tulee aravarajoituslain 4 b 
§:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotues-
ta annetun lain (604/2001) 11 a-11 c §:n mukaan perustua sosiaaliseen 
tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaaksi va-
littaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan asunnontarve, varal-
lisuus ja tulot (asukasvalintaperusteet). Asukasvalinnassa etusijalle on 
asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa 
olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Kuntalaisuus voidaan huomioida vain kunnan tosiasiallisessa määräys-
vallassa olevien aravavuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Tällöinkin 
kuntalaisuus voi olla asukasvalintaan vaikuttava tekijä ainoastaan sil-
loin, kun hakijoiden välille ei saada eroa muun vertailun perusteella.

Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei 
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, tervey-
dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella 
ja perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella ja 
maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maas-
sa ja valita asuinpaikkansa. Myös yhdenvertaisuuslaki (21/2004) kieltää 
syrjinnän. Lain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kan-
salaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liitty-
vän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko 
se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai ole-
tukseen.
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Päätöksenteossa yhdenvertaisuusäännökset tulee sovittaa yhteen kun-
nan itsehallintoa koskevien säännösten kanssa. Kunnan jäseniä on 
kohdeltava yhdenvertaisesti eikä heitä saa ilman hyväksyttävää syytä 
asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Sallitut hakijoiden erottelun 
perusteet on tyhjentävästi säädetty aravarajoituslaissa, vuokra-asunto-
lainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun laissa sekä 
niiden nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Säännöksissä 
mainittuihin asukasvalintaperusteisiin ei sisälly kunnassa asumisen pi-
tuus eikä työ- tai opiskelupaikan sijainti.

Edellä mainituilla perusteilla pisteytysjärjestelmää, joka antaisi helsinki-
läisyydestä tai pidemmästä Helsingissä oleskelusta lisäpisteitä asun-
nonhakijoiden keskinäisessä vertailussa ei voida ottaa käyttöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Raatikainen Mika ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 51

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Asuntolautakunta 11.05.2017 § 23

HEL 2017-001312 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Perustuslain 19.4 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jo-
kaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. 
Tätä tehtäväänsä julkinen valta toteuttaa kehittämällä asunto-oloja eri-
laisin tukitoimin. Laissa asunto-olojen kehittämisestä (919/1985) maini-
taan kyseisinä tukitoimina muun muassa lainojen, korkotukien ja avus-
tuksien myöntäminen julkisista varoista asuntojen rakentamista varten. 
Eräitä erityislaeissa säädettyjä ryhmiä lukuun ottamatta oikeutta asun-
toon ei ole säädetty jokaiselle kuuluvana ehdottomana, subjektiivisena 
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oikeutena. Subjektiivinen oikeus asuntoon on vain mm. lastensuojelun 
tarpeessa olevilla, vaikeavammaisilla ja eräissä tapauksissa myös mie-
lenterveyspotilailla. 

Helsingin kaupungin välittämistä vuokra-asunnoista valtaosa on  valtion 
rahoitustuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joiden asukasvalinnan pe-
rusteet on säädetty laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. 

Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnasta säädetään ara-
varajoituslain (1190/1993) 4a-4c §:ssä, vuokra-asuntolainojen ja asumi-
soikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 a-11 c 
§:ssä sekä valtioneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- 
ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008).

Aravarajoituslain 4 a §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain 11 a-11 c §:n mukaan asukasvalin-
nan tavoitteena on, että aravavuokra-asunnot osoitetaan vuokra-asun-
toa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään vuokratalon 
monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen 
asuinalueeseen.

Asukkaiden valinnan aravavuokra-asuntoihin tulee aravarajoituslain 4 b 
§:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 
annetun lain (604/2001) 11 a-11 c §:n mukaan perustua sosiaaliseen 
tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaaksi va-
littaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan asunnontarve, varal-
lisuus ja tulot (asukasvalintaperusteet). Asukasvalinnassa etusijalle on 
asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa 
olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Kuntalaisuus voidaan huomioida vain kunnan tosiasiallisessa määräys-
vallassa olevien aravavuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Tällöinkin 
kuntalaisuus voi olla asukasvalintaan vaikuttava tekijä ainoastaan sil-
loin, kun hakijoiden välille ei saada eroa muun vertailun perusteella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin asukasvalinta-
perusteista ja etusijajärjestykseen asettamisesta.

Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n mukaan ketään ei saa 6 § 2 mo-
mentin mukaan ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-
teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella ja perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansa-
laisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus 
liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.
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Myös yhdenvertaisuuslaki (21/2004) kieltää syrjinnän. Lain 8 §:n mu-
kaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, us-
konnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdis-
tystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksu-
aalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai 
jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Päätöksenteossa yhdenvertaisuusäännökset tulee sovittaa yhteen kun-
nan itsehallintoa koskevien säännösten kanssa. Kunnan jäseniä on 
kohdeltava yhdenvertaisesti eikä heitä saa ilman hyväksyttävää syytä 
asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Sallitut hakijoiden erottelun 
perusteet on tyhjentävästi säädetty aravarajoituslaissa, vuokra-asunto-
lainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun laissa ja nii-
den nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa.  Säännöksissä 
mainittuihin asukasvalintaperusteisiin ei sisälly kunnassa asumisen pi-
tuus eikä työ- tai opiskelupaikan sijainti.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta toteaa, että sellaista pisteytys-
järjestelmää, joka antaisi helsinkiläisyydestä tai pidemmästä Helsingis-
sä oleskelusta lisäpisteitä asunnonhakijoiden keskinäisessä vertailussa 
ei voida ottaa käyttöön.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 730
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen 
sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti)

HEL 2017-001658 T 00 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti seuraavasti:

1

Merkitsee tiedoksi, että kaupunginhallituksen päätöksellä 12.5.2014 
(568 §) perustettu Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, joka nyt toimii so-
pimusalueella 1 (Borgströminmäki, Gunillankallio), voi liitteenä 1 olevan 
yhtiöjärjestyksensä mukaan laajentaa toimintaansa vaiheittain Laajasa-
lon Kruunuvuorenrannan uudella asuntoalueella.

2

Oikeuttaa yhtiön laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 2 ilmeneväl-
le sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti 1) ja tekemään sitä 
varten tarvittavat päätökset.

3

Hyväksyä sopimusalueen 2 osalta liitteinä 3 ja 4 olevat Kruunuvuoren-
rannan Palvelu Oy:n rakennuttajasopimus 2:n ja merkintä- ja käyttöso-
pimus 2:n.

4

Kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita merkitsemään rakennut-
tajasopimus 2:n mukaisesti sopimusalueella 2 palveluyhtiön A-osak-
keet asuntotuotantotoimistolle varattujen ja varaamattomien tonttien 
osalta (A-osake / tontti, yhteensä 11 A-osaketta).

5

Osoittaa 11 000 euroa talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Khn 
käytettäväksi, Muut kohteet, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston käytettäväksi palveluyhtiön A-osakkeiden merkitsemistä varten 
(A-osake/1 000 euroa) sopimusalueen 2 osalta.

6

Kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä mui-
den sopimusalueen 2 tonttien varauksensaajien (rakennuttajien ja mui-
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den tahojen) kanssa yhtiön toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tar-
peelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan rakennuttajasopimus 2:n, 
sekä oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tarvittaessa kaupun-
gin osalta tekemään sopimusasiakirjoihin ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä 
muutoksia ja viranomaisten edellyttämiä muutoksia ja tarkennuksia.

7

Kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että sopi-
musalueen 2 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään 
tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus ryhtyä kaupungin mää-
räämin ehdoin palveluyhtiön osakkaaksi, tehdä liitteen 4 mukainen 
merkintä- ja käyttösopimus 2 palveluyhtiön kanssa, merkitä/maksaa 
käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön B2-, C2- ja 
D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja eh-
doin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten kattamiseksi 
kiinteistölautakunnan päättämillä perusteilla laskettavat ja palveluyhtiön 
suunnattujen osakeantien mukaiset edellä mainittujen osakkeiden mer-
kintähinnat;

8

Oikeuttaa kaupungin puolesta kaupunkiympäristön toimialan maankäy-
tön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden maaomaisuuden ke-
hittämisen ja tonttien palvelualueen esittämään jatkossa palveluyhtiölle 
yhtiöjärjestykseen, rakennuttajasopimus 2:een ja merkintä- ja käyttöso-
pimus 2:een tehtäviä tarpeellisia muutoksia ja tarkistuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöjärjestys
2 Sopimusalue 2
3 Rakennuttajasopimus 2 liitteineen
4 Merkintä- ja käyttösopimus 2 liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kruunuvuorenrannan uuden asuin- ja toimitila-alueen rakentamisen on 
arvioitu kestävän Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) kaupunginosas-
sa 2030-luvulle. Kruunuvuorenrantaan on laadittu tai laaditaan alueen 
kehittämistä ja rakentamista varten asemakaavat ja/tai asemakaavojen 
muutokset, joihin merkitään tonttien ja yleisten alueiden käyttötarkoituk-
set.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on perustettu uusia asuntotontteja 
koskevien asemakaavojen, varauspäätösten ja vuokrasopimusten/ 
kauppakirjojen ehtojen toteuttamiseksi. Palveluyhtiö toteuttaa sopimu-
salueillaan keskitetysti osakasyhteisöilleen omakustannusperusteisia 
palvelukonsepteja, joiden toteuttaminen rahoitetaan siten, että palvelu-
ja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) 
tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi. 

Tämän vuoksi jokainen osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mu-
kaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi 
palveluyhtiöön, tekemään palveluyhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopi-
muksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelukonseptien 
mukaisesti äänivallattomia B1-, B2-, B3- ja B4-osakkeita, C1-, C2-, C3- 
ja C4-osakkeita ja D-osakkeita sekä tarvittaessa suorittamaan inves-
tointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

Palveluyhtiön äänivaltaisia A-osakkeita merkitsevät sopimusalueilla toi-
mivat asuntotonttien varauksensaajat, sekä kaupunki rakennetun omai-
suuden ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden asuntotuotantopal-
veluille varattujen ja varattavien asuntotonttien osalta. 

Palveluyhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta ja rakennuttajil-
ta osakasyhteisöille viimeistään Kruunuvuorenrannan lopullisen toimin-
ta-alueen palvelukonseptien tultua valmiiksi rakennetuiksi ja rakennus-
valvontaviranomaisen toimesta hyväksytyiksi käyttöön otettaviksi arviol-
ta 2030-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan 
sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen ete-
nemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli 
sopimusalueille (neljä suunniteltua sopimusaluetta). Kaupunki esittää 
alueen omistajana palveluyhtiön päätettäväksi palveluyhtiön laajentu-
misvaiheet, -alueet ja -ajankohdat. 

Tämän vuoksi asiassa esitetään nyt palveluyhtiön toiminta-alueen laa-
jentamista liitteestä 2 ilmenevälle sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, 
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Haakoninlahti 1). Toiminta-alueen laajentaminen ei edellytä yhtiöjärjes-
tyksen ja/tai sopimusalueen 1 sopimusten muuttamista, koska niissä on 
varauduttu etukäteen toiminta-alueen laajentamiseen. 

Sopimukset eivät myöskään koske toiminta-alueiden vanhaa asunto-
kantaa.

Palveluyhtiön toiminnan periaatteet

Palvelukonseptien toteuttaminen

Palveluyhtiön tarkoitus on keskitetysti toteuttaa, omistaa, vuokrata, luo-
vuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Kruunuvuorenrannan sopimusalueil-
la asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja nii-
den ulkopuolisia autopaikkatontteja (LPA), joille toteutetaan pysäköinti-
laitoksia, ja niiden autopaikkoja, yhteispihatontteja, alueportaalia ja yh-
teiskerhotiloja, ellei kaupunki jonkin sopimusalueen, korttelin/korttelei-
den tai palvelukonseptin osalta perustellusta syystä toisin päätä. Tällai-
nen syy voi olla esimerkiksi se, että sopimusalueille laadittavat asema-
kaavat eroavat palvelukonseptien osalta toisistaan.

Palveluyhtiö ei toteuta Kruunuvuorenrannassa yhteispihatonttien kan-
nen alapuolisia pysäköintilaitoksia eikä maantasoisia autopaikkatontte-
ja, elleivät kaupunki ja palveluyhtiö jonkun sopimusalueen tai sen kort-
telin / kortteleiden osalta yhdessä muuta päätä.

Toiminnassa osakasyhteisöihinsä/osakkaisiinsa nähden palveluyhtiö 
noudattaa omakustannusperiaatetta. Palveluyhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on 
käytettävä palveluyhtiön oman toiminnan tukemiseen. 

Palveluyhtiöllä on oikeus hakeutua toiminnastaan arvonlisäverovelvolli-
seksi.

Palvelukonseptien rahoittaminen

Investointikustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueit-
tain yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä suunnattujen osakeantien 
perusteella perittävillä B1-, B2-, B3- ja B4-osakkeiden, C1-, C2-, C3- ja 
C4-osakkeiden ja D-osakkeiden merkintähinnoilla ja investointimaksuil-
la siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla. 

Merkintähinnat ja investointimaksut määritellään sopimusalueittain ei-
vätkä ne sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta mihin-
kään palveluihin. Palvelujen käytöstä on maksettava erikseen jäljempä-
nä mainittuja käyttömaksuja.
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B1-, B2-, B3- ja B4-osakkeiden, C1-, C2-, C3- ja C4-osakkeiden ja D-
osakkeiden merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 

Yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat 
yhtiön ja osakkeenomistajan välisessä sopimuksessa sovittujen peri-
aatteiden mukaisesti. Hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan 
ja -tavan.

Käyttökustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien käyttökustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein 
osakasyhteisöiltä perittävillä osakelajikohtaisilla autopaikkojen, yhteis-
pihojen, yhteiskerhotilojen ja alueportaalin käyttömaksuilla siten kuin 
palveluyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Käyttömaksujen osalta pyritään noudattamaan Kruunuvuorenrannan lo-
pullisella toiminta-alueella yhtenäistä hinnoittelua, ellei palveluyhtiö 
asiassa muuta päätä.

Palveluyhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perus-
teet ja yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksua-
jan ja -tavan. 

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentaminen

Palveluyhtiö laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 1 vaiheittain 
asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuo-
renrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille (neljä suunni-
teltua sopimusaluetta). Kaupunki esittää alueen omistajana palveluyh-
tiön päätettäväksi palveluyhtiön laajentumisvaiheet, -alueet ja -ajankoh-
dat. 

Palveluyhtiön lopullinen toiminta-alue vastaa arviolta rakennuttajasopi-
muksen 2 liitteeseen 3 ja merkintä- ja käyttösopimuksen 2 liitteeseen 2 
violetilla viivalla rajattua aluetta. 

Kaupungilla on oikeus perustellusta syystä esittää palveluyhtiölle lope-
tettavaksi missä laajentumisvaiheessa tahansa sen toiminta-alueen 
laajentamisen, jolloin sen hetkiset osakkaat jäävät omistamaan ja hallit-
semaan palveluyhtiötä, ja esittää perustettavaksi, jos katsoo sen tarkoi-
tuksenmukaiseksi, muille asemakaava-alueille vastaavaa toimintaa jat-
kamaan toisen tai useamman palveluyhtiön sekä esittää päätettäväksi 
palveluyhtiön/palveluyhtiöiden toiminta-alueen laajentaminen tai pie-
nentäminen myös arvioidun lopullisen toiminta-alueen ulko- tai sisäpuo-
lelle.

Myöhemmät suunnatut osakeannit
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Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentuessa järjestettävissä suunnatuis-
sa osakeanneissa kunkin uuden sopimusalueen 

-  asuntotonttien varauksensaajat sekä Helsingin kaupungin asuntotuo-
tantotoimistolle varattujen ja varaamattomien asuntotonttien osalta Hel-
singin kaupunki merkitsevät yhtäläisin periaattein uudet muodostettavat 
A-osakkeet (A-osake/asuntotontti). 

-  uudet osakasyhteisöt merkitsevät yhtäläisin periaattein käyttämiensä 
palvelukonseptien osalta uudet muodostettavat B2-, B3- ja B4-osak-
keet, C2-, C3- ja C4-osakkeet ja D-sarjojen osakkeet.

Osapuolilla eikä muilla aikaisempien sopimusalueiden osakasyhteisöil-
lä tai osakkeenomistajilla ole edellä mainittuihin palveluyhtiön uusiin 
osakkeisiin merkintä- tai etuosto-oikeutta. 

Kutakin asuntotonttia kohden merkitään yksi (1) palveluyhtiön A-osake.  
Mikäli asuntotontin asemakaavaan merkitty kerrosneliömetrimäärä on 
alle 500 k-m², A-osaketta ei merkitä tämän tontin osalta.

Kunkin uuden osakasyhteisön merkittäväksi annettavien B2-, B3- ja 
B4-osakkeiden lukumäärä perustuu yhtäläisin periaattein palveluyhtiön 
hallinnoimille autopaikkatonteille sijoitettavien autopaikkojen lukumää-
rään. C2-, C3- ja C4- ja D-osakkeiden lukumäärä puolestaan perustuu 
osakasyhteisön tontin kaavaan merkittyyn kerrosneliömetrimäärään. 

Kutakin autopaikkaa kohti tarjotaan merkittäväksi yksi (1) palveluyhtiön 
uusi B2-, B3- tai B4-osake ja kutakin kymmentä (10) kerrosneliömetriä 
kohti tarjotaan merkittäväksi yksi (1) palveluyhtiön uusi C2-, C3- tai C4-
osake ja kutakin sataa (100) kerrosneliömetriä kohti tarjotaan merkittä-
väksi yksi (1) palveluyhtiön uusi D-osake, ellei palveluyhtiö muuta pää-
tä.

Palveluyhtiön hallitus määrittää edellä kuvattujen periaatteiden mukai-
sesti kussakin A-, B2-, B3-, B4-, C2-, C3-, C4- ja/tai D-osakkeiden an-
tamista koskevassa päätöksessään noudatettavan merkintähinnan se-
kä muut osakeantia koskevat yksityiskohdat. Osakeannissa annetta-
vien edellä mainittujen osakkeiden merkintähinta kirjataan palveluyh-
tiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. A-osakkeiden merkin-
tähinta sijoitetaan perustamisvaiheessa palveluyhtiön osakepääomaan. 

A-osakkeiden omistajat ja osakasyhteisöt sitoutuvat hyväksymään toi-
minta-alueen laajentamiseen liittyvät edellä mainitut myöhemmät osa-
keannit ja A-osakkeiden, B2-, B3- ja B4-osakkeiden, C2-, C3- ja C4-
osakkeiden ja D-osakkeiden merkinnät. Samalla A-osakkeiden omista-
ja ja osakasyhteisö sitoutuu hyväksymään osakeannista johtuvan pal-
veluyhtiön osakeomistustensa prosenttiosuuksien pienentymisen.
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Sopimusalueilla tehtävät sopimukset

Kunkin palveluyhtiön sopimusalueen osalta on tarkoitus tehdä saman-
laisin periaattein kaupungin ja varauksensaajien välillä rakennuttajaso-
pimus sekä palveluyhtiön ja kunkin osakasyhteisön välillä merkintä- ja 
käyttösopimus. Sopimusalueiden rakennuttajasopimukset ja merkintä- 
ja käyttösopimukset pyritään laatimaan samoilla tai mahdollisimman 
samanlaisilla ehdoilla. 

Rakennuttajasopimuksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen ehdot voi-
vat kuitenkin vaihdella eri sopimusalueilla muun muassa pitkästä toteu-
tusajasta johtuen, koska esimerkiksi asemakaavojen määräykset ja ra-
kentamiskustannukset sekä kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, 
verotuskäytäntö ja viranomaismääräykset voivat aika ajoin muuttua 
merkittävästi. Investointimaksut ja käyttömaksut määräytyvät yhtiöjär-
jestyksen mukaisesti eri sopimusalueilla.

Palveluyhtiön hallinnon luovutuksen ajankohta ja osakassopimus

Palveluyhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa osakasyhteisöille viimeis-
tään Kruunuvuorenrannan lopullisen toiminta-alueen palvelukonseptien 
tultua valmiiksi rakennetuiksi ja rakennusvalvontaviranomaisen toimes-
ta hyväksytyiksi käyttöön otettaviksi arviolta 2030-luvulla.

Palveluyhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla yhtiöjär-
jestystä siten, että äänivallattomat B1-, B2-, B3-, B4-, C1-, C2-, C3-, 
C4- ja/tai D-osakkeet muunnetaan äänioikeutetuiksi osakkeiksi, ja myy-
mällä A-osakkeet osakasyhteisöille. Tällöin kunkin sopimusalueen ra-
kennuttajasopimuksen voimassaolo päättyy. 

Rakennuttajasopimusten osapuolet huolehtivat, että palveluyhtiö laatii 
ennen palveluyhtiön hallinnon luovutusta palveluyhtiön ja osakasyhtei-
söjen välillä osakassopimuksen, joka perustuu merkintä- ja käyttösopi-
muksen ja yhtiöjärjestyksen periaatteisiin ja ehtoihin. Lisäksi rakennut-
tajasopimuksen osapuolet sitoutuvat huolehtimaan, että osakasyhteisöt 
sitoutuvat tähän osakassopimukseen. 

B1-, B2-, B3-, B4-, C1-, C2-, C3-, C4- ja/tai D-osakkeiden äänioikeute-
tuiksi muuntamisen ja/tai A-osakkeiden myymisen edellytyksenä on, et-
tä osakasyhteisö sitoutuu liittymään palveluyhtiön osakassopimukseen 
ja noudattamaan sen tavanomaisia ja kohtuullisia ehtoja.  

Palveluyhtiön toteutus- ja rahoitusmallin valinta sekä asiakirjojen valmistelu

Palveluyhtiön perustamisen yhteydessä hankittiin vaihtoehtoisten toteu-
tus- ja rahoitusmallien (pääomasijoitus, pääomalainajärjestely ja osake-
merkintä) verotuskysymyksistä verokonsulttien lausunnot. Samoin 
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asiassa tiedusteltiin tuolloin myös rakennuttajien kannanottoja mallin 
valinnasta. Edellä mainittujen perusteella asiassa käytetään toteutus- ja 
rahoitusmallia, jossa palveluyhtiölle hankitaan palvelukonseptien inves-
tointikustannusten rahoittamiseksi pääomat osakasyhteisöiltä suunnat-
tujen osakeantien perusteella osakkeiden merkintähintoina. 

Osakasyhteisöt ovat siten uudessa mallissa äänivallattomia osakkee-
nomistajia sijoittaessaan pääomia palveluyhtiön svop-rahastoon. Palve-
luyhtiön hallinnon luovutuksen yhteydessä on tarkoitus muuttaa yhtiö-
järjestystä siten, että osakasyhteisöjen omistamat äänivallattomat 
osakkeet muunnetaan äänioikeudellisiksi osakkeiksi. Mainitussa järjes-
telyssä ei tapahdu osakkeiden kauppaa, jolloin myöskään varainsiirto-
veroa ei tarvitse suorittaa. Lisäksi palveluyhtiön hallinnon luovutuksen 
yhteydessä osakasyhteisöille myytävien A-osakkeiden määrä on mini-
moitu aikaisempaan verrattuna yhteen osakkeeseen/tontti.

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentuminen sekä liitteinä 3 ja 4 olevat 
palveluyhtiön rakennuttajasopimus 2 ja merkintä- ja käyttösopimus 2 on 
valmisteltu yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston, Kruunuvuoren-
rannan aluerakentamisprojektin ja kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa. Mainitut asiakirjat ovat olleet myös sopimusalueen 2 ra-
kennuttajien kommentoitavina. 

Osakkeiden merkintä sopimusalueella 2

Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 (271 §) osaltaan hyväksyä Helsin-
gin kaupungin 49.kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan Pal-
velu Oy:n sopimusalueella 2 asuntotonttien osalta noudatettavat palve-
luyhtiön A-osakkeiden, B2-osakkeiden, C2-osakkeiden ja D-osakkeiden 
merkintäperiaatteet
ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet ehdolla, että kaupunginhal-
litus
päättää oikeuttaa palveluyhtiön laajentamaan toiminta-aluettaan sopi-
musalueelle 2 ja että palveluyhtiön yhtiökokous päättää valtuuttaa yh-
tiön hallituksen päättämään laajentumisen jälkeisistä suunnatuista osa-
keanneista.

Helsingin kaupunki ja muut asuntonttien varauksensaajat (rakennuttajat 
tai muut tahot) sitoutuvat merkitsemään ja maksamaan rakennuttajaso-
pimus 2:n mukaisesti sopimusalueella 2 palveluyhtiön äänioikeutettuja 
A-osakkeita (A-osake/asuntotontti).

Merkintä- ja käyttösopimus 2:ssa kunkin tontin vuokralaisena tai omis-
tajana oleva osakasyhteisö sitoutuu merkitsemään käyttämiensä palve-
lukonseptien mukaisesti äänivallattomia B2-, C2- ja/tai D-osakkeita. 
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Muutoin osakkeiden merkintäperiaatteiden osalta viitataan päätöshisto-
riasta ilmenevän kiinteistölautakunnan 18.5.2017 (271 §) päätöksen B-
kohdassa mainittuihin seikkoihin.

Merkintähinnan määräytymisperiaatteet

A-osakkeen merkintähinta on tuhat (1 000) euroa, mikä määriteltiin so-
pimusalueella 1 siten, että merkintähinnoilla pystyttiin tuolloin katta-
maan muun muassa palveluyhtiön perustamisesta syntyvät kustannuk-
set.

Kunkin B2-, C2- ja D-osakkeen merkintähinta määritetään sopimusalu-
eella 2 yhtäläisin perustein ottaen huomioon osakasyhteisön osuus 
kustakin sen käyttämästä palvelukonseptista tehdyistä ja tehtävistä in-
vestoinneista. 

Sopimusalueen 2 palvelukonseptien (autopaikat, yhteispihatontit, yh-
teiskerhotilat ja alueportaali) toteuttamisesta syntyvistä kustannuksista 
on teetetty erilliset konsulttiselvitykset. Lisäksi merkintähintojen perus-
teiksi esitettävissä omarahoitusosuusarvioissa (kustannusarvioissa) on 
varauduttu tämän lisäksi myös kustannusten nousuun (kustannusop-
tiot, ohjausjärjestelmä ja rahoituksen kulut). 

Edellä mainitun perusteella B2-osakkeen merkintähinta perustuu oma-
rahoitusosuuden arvioon 35 600 euroa/autopaikka (RI 2005 = 100 ja 
2/2014, ind. 122,8).

C2-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 
122,00 euroa/tontin k-m² (RI 2005 = 100 ja 11/2016, ind. 125,3).

D-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 
23,00 euroa/tontin k-m² (yhteiskerhotilat 21,00 euroa/tontin k-m² ja 
alueportaali 2,00 euroa/tontin k-m²) (RI 2005 = 100 ja 2/2014, ind. 
122,8).

Muutoin merkintähintojen määräytymisperiaatteiden ja merkintähinnan     
perusteena olevan omarahoitusosuuden (RI 2005 =100 ja 2/2014, ind. 
122,8 tai RI 2005 = 100 ja 11/2016, ind. 125,3) tarkistamisen osalta vii-
tataan päätöskohdassa B mainittuun.

Mikäli tietyn osakelajin merkintähinnat eivät riitä kattamaan po. osake-
lajin palvelukonseptien investointikustannuksia, palveluyhtiöllä on oi-
keus periä osakasyhteisöiltä investointimaksua mainittujen kustannus-
ten kattamiseksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

A-osakkeen myyminen uudelle varauksensaajalle ja tämän liittyminen uutena osapuolena ra-
kennuttajasopimukseen 2
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Kaupunki sitoutuu rakennuttajasopimuksessa 2 myymään kohtuullisin 
ja tavanomaisin ehdoin kunkin varaamattoman asuntotontin osalta mer-
kitsemänsä A-osakkeen uudelle varauksensaajalle sekä samalla huo-
lehtimaan kauppakirjassa siitä, että ostaja sitoutuu uutena osapuolena 
rakennuttajasopimuksen 2 mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Varain-
siirtoveron perusteen selvittämisestä ja suoritettavaksi tulevan varain-
siirtoveron maksamisesta vastaa ostaja.

Samalla rakennuttajasopimuksen 2 muut osapuolet oikeuttavat kau-
pungin kirjaamaan A-osakkeiden ostajien sitouttamiset uusina osapuo-
lina rakennuttajasopimuksen 2 mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin vain 
kaupungin alkuperäiseen sopimuskappaleeseen esimerkiksi siihen lii-
tettävällä asiakirjalla (lisälehdellä). 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöjärjestys
2 Sopimusalue 2
3 Rakennuttajasopimus 2 liitteineen
4 Merkintä- ja käyttösopimus 2 liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 271

HEL 2017-001658 T 00 00 00

Kiinteistökartta 65/672 500; Hopealaakso ja Haakoninlahti 1
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Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
päättäisi 

-  merkitä tiedoksi, 

että Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy (Kronbergsstrandens Service Ab) 
(Y-tunnus 2634260-7) on merkitty 18.8.2014 kaupparekisteriin ja toimii 
sopimusalueella 1 (Borgströminmäki, Gunillankallio) (Khs 12.5.2014, 
568 §) ja 

että liitteenä nro 1 olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö voi laajentaa 
toimintaansa vaiheittain Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laa-
jasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta); 

-  oikeuttaa alueen omistajana yhtiön laajentamaan toiminta-aluettaan 
liitteestä nro 2 ilmenevälle sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakonin-
lahti 1) ja tekemään tarvittavat päätökset;

-  hyväksyä sopimusalueen 2 osalta liitteinä nrot 3 - 4 olevan Kruunu-
vuorenrannan Palvelu Oy:n rakennuttajasopimuksen 2 ja merkintä- ja 
käyttösopimuksen 2;

-  kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita merkitsemään raken-
nuttajasopimuksen 2:n mukaisesti sopimusalueella 2 palveluyhtiön A-
osakkeet asuntotuotantotoimistolle varattujen ja varaamattomien tont-
tien osalta (A-osake / tontti, yhteensä 11 A-osaketta);

-  osoittaa 11 000 euroa talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, Muut kohteet, kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston käytettäväksi palveluyhtiön sopimusalueen 2 osalta A-
osakkeiden merkitsemistä varten (A-osake/1 000 euroa);

-  kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä 
muiden sopimusalueen 2 tonttien varauksensaajien (rakennuttajien ja 
muiden tahojen) kanssa yhtiön toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät 
tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan rakennuttajasopimuk-
sen 2, sekä oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tarvittaessa 
kaupungin osalta tekemään sopimusasiakirjoihin ja yhtiöjärjestykseen 
vähäisiä muutoksia ja viranomaisten edellyttämiä muutoksia ja tarken-
nuksia;

-  kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan siitä, että sopimusalueen 
2 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuok-
ralaisille tai omistajille velvollisuus ryhtyä kaupungin määräämin ehdoin 
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palveluyhtiön osakkaaksi, tehdä liitteen nro 4 mukainen merkintä- ja 
käyttösopimus 2 palveluyhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä 
palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön B2-, C2- ja D-osakkeita 
palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä 
suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten kattamiseksi kiinteistö-
lautakunnan päättämillä perusteilla laskettavat ja palveluyhtiön suun-
nattujen osakeantien mukaiset edellä mainittujen osakkeiden merkintä-
hinnat;

-  oikeuttaa kaupungin osalta kiinteistöviraston tonttiosaston esittämään 
jatkossa palveluyhtiölle yhtiöjärjestykseen, rakennuttajasopimukseen 2 
ja merkintä- ja käyttösopimukseen 2 tehtäviä tarpeellisia muutoksia ja 
tarkistuksia.

B

Kiinteistölautakunta päätti osaltaan hyväksyä Helsingin kaupungin 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n sopimu-
salueella 2 asuntotonttien osalta noudatettavat palveluyhtiön A-osak-
keiden, B2-osakkeiden, C2-osakkeiden ja D-osakkeiden merkintäperi-
aatteet ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet ehdolla, että kau-
punginhallitus päättää oikeuttaa palveluyhtiön laajentamaan toiminta-
aluettaan sopimusalueelle 2 ja että palveluyhtiön yhtiökokous päättää 
valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään laajentumisen jälkeisistä 
suunnatuista osakeanneista, seuraavasti:

A-osakkeet

A-osakkeiden merkitseminen perustuu palveluyhtiön yhtiökokouksen 
yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuutukseen, jon-
ka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista annettavien 
osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti. 

A-osakkeita merkitsevät asuntotonttien varauksensaajat (rakennuttajat 
ja muut tahot) sekä asuntotuotantotoimistolle varattujen ja varaamatto-
mien asuntotonttien osalta Helsingin kaupunki seuraavin rakennuttaja-
sopimus 2:sta ilmenevin ehdoin: 

Kutakin asuntotonttia kohden merkitään yksi (1) palveluyhtiön A-osake.  
Mikäli asuntotontti on varattu yhteisesti useammalle varauksensaajalle, 
A-osakkeen merkitsee suurimman kerrosneliömetrimäärän toteuttava 
varauksensaaja. Kerrosneliömetrimäärien ollessa samat A-osakkeen 
merkitsijä valitaan arpomalla, elleivät varauksensaajat sovi asiaa. 

Mikäli asuntotontin asemakaavaan merkitty kerrosneliömetrimäärä on 
alle 500 k-m², A-osaketta ei merkitä tämän tontin osalta.
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Yksi A-osake tuottaa yhden äänen.

A-osakkeen merkintähinta on määrältään tuhat (1 000) euroa per osa-
ke ja se kirjataan palveluyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee rakennuttajasopimuksesta 2.

Autopaikkoihin liittyvät B2-osakkeet

B2-osakkeiden merkitseminen perustuu palveluyhtiön yhtiökokouksen 
yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuutukseen, jon-
ka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista annettavien 
osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti. 

B2-osakkeita merkitsevät asuntonttien vuokralaisina tai omistajina ole-
vat osakasyhteisöt palveluyhtiön hallinnoimille autopaikkatonteille sijoit-
tamiensa autopaikkojen ja merkintä- ja käyttösopimuksen 2 liitteen 1 
mukaisesti. 

Kutakin autopaikkaa kohden merkitään yksi (1) palveluyhtiön B2-osake, 
ellei palveluyhtiön hallitus muuta päätä.

B2-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 

B2-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 
35 600 euroa/autopaikka (RI 2005 = 100 ja 2/2014, ind. 122,8).

B2-osakkeen merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus vas-
taa tontin palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamishetkellä voimassa 
olevan lainvoimaisen asemakaavan, ellei palveluyhtiön hallitus muuta 
päätä, autopaikkavaatimuksen ja tontin palveluyhtiön hallinnoimille au-
topaikkatonteille sijoittamien autopaikkojen mukaista osuutta sopimusa-
lueen 2 autopaikkojen arvioiduista kokonaishankintakustannuksista 
seuraavin poikkeuksin:

Hopealaakson asuntotontit 49183/2 - 5 ja Haakoninlahti 1:n asuntoton-
tit 49271/4, 49273/1 - 12 ja 49274/1 - 10 tai niistä muodostettavat tontit 
eivät sijoita autopaikkojaan palveluyhtiön hallinnoimille autopaikkaton-
teille (LPA) eivätkä siten merkitse B2-osakkeita.

B2-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun vapaan   
pääoman rahastoon.

Yhteispihatontteihin liittyvät C2-osakkeet

C2-osakkeiden merkitseminen perustuu palveluyhtiön yhtiökokouksen 
yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuutukseen, jon-
ka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista annettavien 
osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti.
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C2-osakkeita merkitsevät asuntonttien vuokralaisina tai omistajina ole-
vat osakasyhteisöt käyttämiensä palveluyhtiön hallinnoimien yhteispi-
hatonttien ja merkintä- ja käyttösopimuksen 2 liitteen 1 mukaisesti. 

Kutakin asuntotontin kymmentä (10) kerrosneliömetriä kohti merkitään 
yksi (1) palveluyhtiön C2-osake, ellei palveluyhtiön hallitus muuta pää-
tä. Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömetrien pyöristys 
tehdään aina lähimpään kymmeneen kerrosneliömetriin.

Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien mu-
kaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta perustetta. 

C2-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 

C2-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 
122,00 euroa/tontin k-m² (RI 2005 = 100 ja 11/2016, ind. 125,3). 

C2-osakkeen merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus  
vastaa tontin palveluyhtiön toiminta-alueen laajentumishetkellä voimas-
sa olevan lainvoimaisen asemakaavan, ellei palveluyhtiön hallitus muu-
ta päätä, kerrosneliömetrimäärän (k-m²) mukaista osuutta sopimusalu-
een 2 yhteispihatonttien arvioiduista kokonaishankintakustannuksista 
seuraavin poikkeuksin:

Hopealaakson asuntotontit 49183/2 - 5 ja Haakoninlahti 1:n asuntoton-
tit 49271/1, 2, 4 ja 6, 49272/1, 49275/1 ja 49276/1 - 2 tai niistä muodos-
tettavat tontit eivät sijoita leikki- ja oleskelualueitaan palveluyhtiön hal-
linnoimille yhteispihatonteille (AH) eivätkä siten merkitse C2-osakkeita.

C2-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon.

Yhteiskerhotiloihin ja alueportaaliin liittyvät D-osakkeet

D-osakkeiden merkitseminen perustuu palveluyhtiön yhtiökokouksen 
yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuutukseen, jon-
ka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista annettavien 
osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti. 

D-osakkeita merkitsevät asuntonttien vuokralaisina tai omistajina olevat 
osakasyhteisöt käyttämiensä palveluyhtiön hallinnoimien yhteiskerhoti-
lojen ja alueportaalin sekä merkintä- ja käyttösopimuksen 2 liitteen 1 
mukaisesti. 

Kutakin asuntotontin sataa (100) kerrosneliömetriä kohti merkitään yksi 
(1) palveluyhtiön D-osake, ellei palveluyhtiön hallitus muuta päätä. 
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Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömetrien pyöristys teh-
dään aina lähimpään sataan kerrosneliömetriin.

Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien mu-
kaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta perustetta. 

D-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 

D-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 
23,00 euroa/tontin k-m² (yhteiskerhotilat 21,00 euroa/tontin k-m² ja 
alueportaali 2,00 euroa/tontin k-m²) (RI 2005 = 100 ja 2/2014, ind. 
122,8).

D-osakkeen merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus vas-
taa tontin palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamishetkellä voimassa 
olevan lainvoimaisen asemakaavan, ellei palveluyhtiön hallitus muuta 
päätä, kerrosneliömetrimäärän (k-m²) mukaista osuutta palveluyhtiön 
lopulliselle toiminta-alueelle toteutettavien yhteiskerhotilojen ja aluepor-
taalin arvioiduista kokonaishankintakustannuksista.

D-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon.

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistaminen

Helsingin kaupungin tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) vahvistaessa osakasyhteisön hankintahinnan B2-osakkeen ja D-
osakkeen merkintähinnan perusteena olevaa omarahoitusosuutta (RI 
2005 = 100 ja 2/2014, pisteluku 122,8) sekä C2-osakkeen merkintähin-
nan perusteena olevaa omarahoitusosuutta (RI 2005 = 100 ja 11/2016, 
pisteluku 125,3) tarkistetaan viimeisen tiedossa olevan osakelajiin so-
veltuvan indeksin pisteluvun mukaan sinä ajankohtana, jolloin hankinta-
hinnan vahvistamishakemus jätetään viranomaisten käsiteltäväksi.

Muissa tapauksissa B2-osakkeen ja D-osakkeen merkintähinnan pe-
rusteena olevaa omarahoitusosuutta (RI 2005 = 100 ja 2/2014, pistelu-
ku 122,8) sekä C2-osakkeen merkintähinnan perusteena olevaa oma-
rahoitusosuutta (RI 2005 = 100 ja 11/2016, pisteluku 125,3) tarkiste-
taan viimeisen tiedossa olevan osakelajiin soveltuvan indeksin pistelu-
vun mukaan sinä ajankohtana, jolloin kaupungin toimivaltaisessa toi-
mielimessä päätetään tontin pitkäaikaisesta vuokraamisesta tai kau-
pasta. 

Mikäli mainitussa päätöksessä tontin luovutus siirretään vaiheittaisen 
toteuttamisen tai muun syyn vuoksi myöhempään ajankohtaan, niin täl-
löin B2-osakkeen, C2-osakkeen ja D-osakkeen merkintähinnan perus-
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teena olevaa omarahoitusosuutta tarkistetaan osakelajiin soveltuvan 
edellä mainitun indeksin pisteluvun mukaan, joka on voimassa kuu-
kautta ennen tontin lopullisen luovutusasiakirjan allekirjoittamista.

Palveluyhtiön hallituksella on oikeus tarkistaa B2-, C2- ja D-osakkeiden 
merkintähintojen perusteena olevia omarahoitusosuuksia, mikäli hank-
keen todelliset kustannukset (investointikustannukset) muuttuvat kus-
tannusarviosta. 

Tällöin kustannustason muutoksen laskennassa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon poikkeuksellisesta suhdannetilanteesta johtuva korjaus. Kor-
jauksen käytöstä ja sen suuruudesta päättää palveluyhtiön hallitus si-
ten, että päätös osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 1 luvun 7 §:n periaattei-
den mukaisesti kohtelee yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti tonttien 
vuokralaisia tai omistajia.

Palveluyhtiön hallitus vahvistaa erikseen B2-osakkeen, C2-osakkeen ja 
D-osakkeen merkintähinnan sekä sen perusteena olevan omarahoitu-
sosuuden ja sen indeksitarkistuksen ennen tonttikohtaisen merkintä- ja 
käyttösopimuksen 2 allekirjoittamista. 

Kunkin B2-, C2- ja D-osakkeen merkintähinta erääntyy osakasyhteisön 
maksettavaksi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tontin pitkä-
aikaisen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta, ellei 
palveluyhtiön kanssa toisin sovita.

Palveluyhtiöllä on oikeus tarkistaa indeksitarkistuksista riippumatta B2-, 
C2- ja D-osakkeen merkintähintojen perusteena olevia omarahoituso-
suuksia (sis. alv. 24 %) mahdollista arvonlisäveron korotusta vastaa-
vasti.

C

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston 
myymään sopimusalueella 2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kau-
pungin omistukseen kunkin varaamattoman tontin osalta merkityn A-
osakkeen tuhannen (1 000) euron suuruisesta hinnasta kunkin tontin 
uudelle varauksensaajalle (A-osake/tontti) ehdolla, 

että kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspal-
veluita merkitsemään mainitut A-osakkeet ja osoittaa tarvittavat varat 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi A-osak-
keiden merkitsemistä varten ja että palveluyhtiön yhtiökokous päättää 
valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään laajentumisen jälkeisistä 
suunnatuista osakeanneista ja
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että A-osakkeiden kauppakirjoissa siirretään kunkin tontin osalta kaikki 
rakennuttajasopimuksen 2 mukaiset oikeudet ja velvoitteet sen tuleval-
le varauksensaajalle.  

Edellä mainituissa kaupoissa noudatetaan tarvittaessa ostajan valinnan 
osalta A-osakkeen merkitsemisessä noudatettavia periaatteita.

D

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston te-
kemään liitteinä oleviin asiakirjoihin tarpeellisia ja perusteltuja muutok-
sia ja tarkistuksia ennen palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamista.

Lopuksi kiinteistölautakunta päätti todeta, että kaupungissa on valmis-
teilla organisaatiouudistus. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 
1.6.2017 lukien.

Mitä tässä päätöksessä ja sopimuksissa on todettu kiinteistölautakun-
nasta, koskee vastaavasti 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristölautakun-
taa. Samoin mitä on todettu kiinteistöviraston tonttiosastosta, koskee 
vastaavasti uuden organisaation kaupunkiympäristön toimialan maan-
käyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit -palvelua. Viitauksella kiinteistöviraston hallinto-
osastoon tarkoitetaan uudessa organisaatiossa hallinto- ja tukipalvelut -
palvelukokonaisuuden hallinto- ja lakipalveluita.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 58 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.08.2017

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

Päätettävä 7.8.2017 kokouksessa

§ 731
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuu-
den perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuol-
tolain muuttamisesta

HEL 2017-006038 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon sosiaali- ja ter-
veysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä erityspalveluista sekä sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta:

Kysymyksiä luvusta 1, Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksen on: 1) toteuttaa vammaisen henkilön yhden-
vertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 2) ehkäistä 
ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuu-
den toteutumista; 3) edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutu-
mista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; sekä 4) turvata vammai-
sen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät 
palvelut.

3. 1 §:ssä säädetään lain läpileikkaavista periaatteista. Kattaako sään-
nös vammaispalveluille asetetut tavoitteet? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

4. Ei muita huomioita 1 §:n sisältöön

2 § Soveltamisala

Maakunnan on järjestettävä tässä laissa tarkoitettuja palveluja, jos hen-
kilö tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttaman toiminta-
rajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea tavanomai-
sessa elämässä eikä hän saa muun lain nojalla etunsa mukaisia riittä-
viä ja sopivia palveluja. Maakunnan järjestämisvastuusta säädetään 
laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (xx/xxxx, jäljempä-
nä järjestämislaki).

Palvelujen tuottamisesta säädetään järjestämislaissa, laissa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta (xx/xxxx, jäljempänä palveluntuottajala-
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ki) sekä laissa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa (xx/xxxx, jäljempänä valinnanvapauslaki).

Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
(980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tuun iäkkääseen henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu pääasiassa 
korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauk-
sista tai vammoista taikka korkeaan ikään liittyvästä rappeutumisesta.

5. Onko 2 §:n perusteella selvää, missä tilanteissa sovelletaan erityisla-
kia? 

Vastausvaihtoehto: Ei

6. 2 §:n 3 momentissa säädetään soveltamisalan rajauksesta.

Onko rajaus selkeä?

Vastausvaihtoehto: Ei

Onko rajaus tarpeellinen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

7. Muita huomioita 2 §:n sisältöön

Lakiehdotuksen 2 §:ssä on määritelty lain soveltamisala. Iäkkäiden 
henkilöiden palvelutarpeiden lisääntyessä pidetään kannatettavana, et-
tä palvelujen järjestämisen painopiste voisi määräytyä selkeästi ensisi-
jaisten lakien mukaisesti. Esimerkiksi eläkeikäisten henkilöiden kohdal-
la tulisi voida varmistaa tarkoituksenmukainen jousto ja yksilöllinen har-
kinta siirryttäessä ikääntyneiden palvelujen piiriin. Lakiin tulisi kirjata, 
ettei vammaispalvelulain mukaisen palvelun maksuttomuus saa olla 
peruste viimesijaisen lain käyttämiseen tilanteissa, joissa ensisijainen 
laki takaisi henkilölle muutoin sopivan palvelukokonaisuuden. Ikäänty-
neiden palvelujen piiriin tulisi siirtää vain selkeästi ikääntymisestä johtu-
vien vaivojen vuoksi tai vain jos se on ihmisen edun mukaista.

4 § Vammaisen henkilön osallistuminen ja osallisuuden tukeminen

8. Arvioikaa momenttien tarpeellisuutta lain soveltamisen kannalta.

Palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu, toteuttaminen ja 
toteutumisen seuranta on tehtävä yhteistyössä vammaisen henkilön ja 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000, jäljempänä asiakaslaki) 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa vammaisen henkilön ja hänen laillisen edustajansa taikka omai-
sen tai muun läheisen kanssa.
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Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Asiakkaan oikeudesta saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista sääde-
tään asiakaslain 5 §:ssä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja 
osallistumisesta asiakaslain 8, 9 ja 10 §:ssä. Asiakkaan osallistumises-
ta palvelutarpeen arviointiin sekä asiakassuunnitelman laatimiseen 
säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36, 39 ja 41 §:ssä.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Vammaisen henkilön osallistumista on tuettava hänen toimintakykynsä, 
ikänsä ja elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Vammaisen henki-
lön on voitava käyttää hänelle soveltuvaa viestintä- ja kommunikointi-
keinoa ja häntä on tarvittaessa tuettava tiedon saannissa, oman mieli-
piteen muodostamisessa ja ilmaisemisessa sekä oman tahdon toteutta-
misessa.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Lapsen ja nuoren mielipiteen selvittämisestä säädetään sosiaalihuolto-
lain 32 §:ssä. Lapselle ja nuorelle on järjestettävä riittävä apu ja tuki tie-
donsaantiin, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

9. Ei muita huomioita 4 §:n sisältöön.

5 §:ssä säädetään palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmasta

10. Ovatko seuraavat säännökset tarpeellisia? 

Vammaisen henkilön palvelutarpeen arvioinnista säädetään sosiaali-
huoltolain (1301/2014) 36 ja 37 §:ssä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Asiakassuunnitelman tekemisestä ja omatyöntekijästä säädetään sosi-
aalihuoltolain 39 ja 42 §:ssä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman yhteydessä tehtäväs-
sä monialaisessa yhteistyössä ja palvelujen yhteensovittamisessa nou-
datetaan, mitä sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

11. Ei muita huomioita 5 §:n sisältöön.

6 § Päätöksenteko ja palvelujen toteuttaminen
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Palveluja koskevasta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta 
säädetään sosiaalihuoltolain 45 ja 46 §:ssä. Päätöksen voimassaoloon 
ja palvelujen jatkuvuuteen sovelletaan, mitä sosiaalihuoltolain 38 §:n 3 
momentissa säädetään pysyvästä ja pitkäaikaisesta tuen tarpeesta.

Tämän lain perusteella annettavat palvelut on toteutettava sisällöltään, 
laadultaan ja laajuudeltaan vammaisen henkilön tarpeen ja edun mu-
kaisina riippumatta valitusta palvelusta tai palvelun tuottajasta ja toteut-
tamistavasta. Palvelujen laadun määrittämisessä ja arvioinnissa on 
otettava tässä laissa säädetyn lisäksi huomioon, mitä asiakaslaissa, 
sosiaalihuoltolaissa ja palveluntuottajalaissa säädetään palvelujen si-
sällöstä, tavoitteista, laadusta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Maakunnan on huolehdittava siitä, että vammaisen henkilön ja tarvit-
taessa hänen perheensä tarpeen mukaiset eri lakeihin perustuvat pal-
velut muodostavat tämän lain tarkoitusta toteuttavan yhteen sovitetun 
kokonaisuuden. Palvelukokonaisuudesta on tarvittaessa tehtävä pää-
tös noudattaen, mitä sosiaalihuoltolain 46 §:ssä säädetään.

Sen lisäksi mitä muualla lainsäädännössä säädetään, vammaisen lap-
sen ja nuoren palvelujen toteuttamisessa on otettava huomioon lapsen 
tai nuoren ikä ja kehitysvaihe, mielipide, perhesuhteet ja muut läheiset 
ihmissuhteet sekä osallisuus ja toimintamahdollisuudet lapsen tai nuo-
ren omassa toimintaympäristössä. Palvelut on toteutettava siten, että 
ne mahdollistavat lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen hänen 
yksilöllisten valmiuksiensa mukaisesti.

12. Arvioikaa seuraavia päätöksentekoon ja palvelujen toteuttamiseen 
liittyviä väittämiä. 

Päätöksentekoon liittyvä sääntely on riittävä.  

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Päätösten toimeenpanon sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Palvelujen laadun määrittämisen ja arvioinnin sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Lasten ja nuorten huomioon ottamisen sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

13. Ei muita huomioita 6 §:n sisältöön.

2 luku Erityispalvelut
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Laissa säädettäisiin vammaisten henkilöiden avun ja tuen tarpeisiin 
vastaavista erityispalveluista. Näitä olisivat muun muassa valmennus ja 
tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki ja palvelut, tuki esteettömään 
asumiseen, lyhytaikainen huolenpito, päiväaikainen toiminta sekä liik-
kumisen tuki ja palvelut. 

8 § Valmennus ja tuki

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa 
valmennusta ja tukea: 1) tiedollisten tai toiminnallisten tai sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen harjoittelemisessa; 2) elämän 
muutostilanteissa; 3) kommunikaatiossa; 4) päätöksenteossa; 5) muus-
sa tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa.

Valmennuksen ja tuen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön it-
semääräämisoikeutta, osallisuutta ja itsenäistä suoriutumista vahvista-
malla henkilön omia sekä hänen perheensä ja läheistensä voimavaroja. 
Valmennuksen ja tuen tavoitteet ja sisältö sekä välttämätön määrä, 
kesto ja toteutustapa määräytyvät vammaisen henkilön asiakassuunni-
telmaan kirjattujen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.

Valmennusta ja tukea voidaan järjestää vammaisen henkilön perheelle 
tai hänelle läheisille henkilöille silloin, kun se on tarpeen vammaisen 
henkilön valmennukselle ja tuelle asiakassuunnitelmassa määriteltyjen 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vammaisen henkilön perheellä tai muilla läheisillä henkilöillä on oikeus 
saada valmennusta ja tukea merkittävissä elämänmuutostilanteissa, 
jos se on välttämätöntä vammaisen henkilön palvelujen tarkoituksen to-
teutumiseksi.

Valmennusta ja tukea annetaan henkilökohtaisena tai ryhmässä toteu-
tettavana palveluna taikka muiden palvelujen osana.

14. Täydentääkö säännös asianmukaisesti ehdotetussa laissa säädet-
tyjä muita erityispalveluja?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

15. Onko selvää, milloin sovelletaan ehdotetun lain mukaista valmen-
nusta ja tukea koskevaa säännöstä ja milloin sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) tai muun lain säännöksiä? (Esim. sosiaalihuoltolain 17 §:n 
mukaista sosiaalista kuntoutusta koskevaa säännöstä)?

Vastausvaihtoehto: Ei

16. Muita huomioita 8 §:n sisältöön
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Vaikka työvalmennus ja tuki on mainittu lain perusteluissa, lakitekstiin 
(8 §, valmennus ja tuki) ehdotetaan lisättäväksi erikseen työvalmennus. 
Lakitekstiin liitettynä se turvaisi valmennuksen ja tuen niille vammaisille 
henkilöille, jotka eivät onnistu työllistymään sosiaalihuollon tai muiden 
palvelujen avulla. Laissa tulisi korostaa työvalmennusta pitkäaikaisena 
ja palkkatyöhön mahdollistavana asiakkaan tarpeen mukaan jatkuvana 
tukena ja valmennuksena, jota voidaan antaa sekä ennen työllistymistä 
että sen jälkeen.

9 § Henkilökohtainen apu

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua silloin, 
kun hän välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua suoriu-
tuakseen:
1) päivittäisissä toimissa;
2) työssä, opiskelussa tai muussa osallisuutta edistävässä toiminnas-
sa; tai
3) vapaa-ajan toiminnassa tai sosiaalisessa osallistumisessa.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä toteutta-
maan omia valintojaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Henkilökohtai-
sen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voi-
mavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaiseen 
apuun voi osana palvelun kokonaisuutta kuulua sellaisia terveyden-
huollon toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä henkilön itsenäisen 
suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa toiminnoissa siinä laajuudessa 
kuin hän sitä välttämättä tarvitsee. Lisäksi vammaisella henkilöllä on oi-
keus saada henkilökohtaista apua 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuis-
sa toiminnoissa vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi 
tuntimäärä riitä turvaamaan henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

17. Onko säännös tarkoituksenmukainen? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

18. Ei muita huomioita 9 §:n sisältöön.

10 § Henkilökohtaisen avun toteuttaminen

Henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa käyttäen seuraavia toteutta-
mistapoja: 1) työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii henkilö-
kohtaisen avustajan työnantajana; 2) asiakassetelimalli, jossa maakun-
ta antaa vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avun hankkimista var-
ten valinnanvapauslaissa tarkoitetun asiakassetelin; 3) palvelumalli, 
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jossa maakunta tuottaa henkilökohtaisen avun palvelut itse tai yhteis-
toiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkii ne sopimuksiin pe-
rustuen muulta palvelun tuottajalta.

Henkilökohtaisen avun toteuttamistavoista päätettäessä maakunnan on 
otettava huomioon vammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset 
sekä asiakassuunnitelmassa määritelty avun tarve ja elämäntilanne ko-
konaisuudessaan. Henkilökohtainen apu on aina toteutettava siten, että 
se edistää vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja osallisuu-
den toteutumista. Henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja sekä muita 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja voidaan yhdistellä niin, että pal-
velujen kokonaisuus vastaa vammaisen henkilön avun tarpeeseen. 
Henkilökohtaisena avustajana voi erityisestä syystä toimia vammaisen 
henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, jos se on vammaisen hen-
kilön edun mukaista.

Asiakassuunnitelmaan on kirjattava henkilökohtaisen avun sijaisjärjes-
telyjen toteuttamistavat avustajan poissaolotilanteissa ja työsuhteen 
päättyessä.

19. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Ei

20. Muita huomioita 10 §:n sisältöön

10 §:n (Henkilökohtaisen avun toteuttaminen) kohdalla todetaan, että 
henkilökohtaiseen apuun voidaan liittää terveydenhuollon toimenpiteitä, 
kuitenkin niin, että selkeästi se osa henkilökohtaisesta avusta, joka on 
terveydenhuoltoa, on jatkossa terveydenhuollon vastuulla. Se osa itse-
hoidosta, jonka vammainen henkilö toteuttaisi itse mikäli pystyisi, olisi 
jatkossakin osa henkilökohtaista apua siten, että terveydenhuolto jär-
jestäisi tarvittaessa koulutuksen avustajalle (esimerkiksi katetrointiin tai 
muihin vastaaviin toimenpiteisiin, jotka eivät edellytä terveydenhuollon 
koulutusta). Kotihoito toteuttaisi jatkossa ne palvelut, jotka edellyttävät 
hoitoa niiltä osin, kun ne eivät ole itsehoitoa. 

On tärkeää, että henkilökohtainen apu erotetaan esimerkiksi palvelua-
sumisyksiköissä tapahtuvasta hoidosta. Samoin nähdään epätarkoituk-
senmukaisena käyttää henkilökohtaisia avustajia korvaamaan muuta 
henkilöstöä esimerkiksi vammaisen ollessa sairaalahoidossa.

Valinnanvapauslainsäädäntöön tehtävän täsmentämisen yhteydessä 
tulisi arvioida, voidaanko henkilökohtainen budjetti lisätä henkilökohtai-
sen avun toteuttamisen tapoihin tavoitteena edistää vammaisen henki-
lön itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista.
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11 § Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

Työnantajana toimivan vammaisen henkilön ja henkilökohtaisen avus-
tajan väliseen työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001).

Työnantajamallia voidaan käyttää, jos työnantajaksi ryhtyvä henkilö ky-
kenee vastaamaan työnantajan velvollisuuksista ja hän suostuu toimi-
maan työnantajana saatuaan maakunnalta riittävän ja ymmärrettävän 
selvityksen työnantajan velvollisuuksista ja vastuista. Suostumus on 
kirjattava asiakassuunnitelmaan.

Maakunnan on tarpeen mukaan neuvottava ja autettava vammaista 
henkilöä työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa.

Maakunnan on työnantajamallissa korvattava työnantajan lakisääteiset 
maksut ja korvaukset sekä muut työnantajana toimimisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja kohtuulliset kulut. Työnantajana toimimisesta aiheutu-
vien kulujen perusteet ja korvaamistapa on kirjattava asiakassuunnitel-
maan.

21. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

22. Muita huomioita 11 §:n sisältöön

Maakunnan on tarpeen mukaan neuvottava ja autettava vammaista 
henkilöä työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa. 
Päätöksen toteuttamistavasta tulisi olla vammaisella henkilöllä.

12 § Asumisen tuki ja palvelut

Vammaisen henkilön kotona asumista tuetaan ensisijaisesti sosiaali-
huoltolain mukaisilla sekä tarvittaessa tämän lain mukaisilla palveluilla.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada asumisen tuki ja palvelut sosi-
aalihuoltolain 21 §:n 4 momentin mukaisena palveluasumisena, jos hän 
tarvitsee soveltuvan asunnon sekä apua ja tukea välttämättä ja jatkuva-
luonteisesti tai vuorokauden eri aikoina. 

Asumisen tuki ja palvelut sisältävät avun ja tuen päivittäisissä toimissa 
sekä ne palvelut, joita tarvitaan vammaisen henkilön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä osallisuuden, kommuni-
kaation ja perhe-elämän mahdollistamiseksi. Asumisen tuen ja palvelu-
jen sisältö, määrä ja toteutustapa määritellään asiakassuunnitelmaan 
kirjattujen vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilan-
teen mukaisesti. Asumisen tuki ja palvelut voidaan toteuttaa myös hen-
kilön omaan asuntoon.
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23. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

24. Ei muita huomioita 12 §:n sisältöön

13 § Lasten asumisen järjestäminen

Vammaisen lapsen asuminen toteutetaan ensisijaisesti lapsen oman 
perheen kanssa siten kuin 12 §:ssä säädetään.

Lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa voidaan toteut-
taa vain, jos:
1) perheen kotiin tuotavat palvelut ja muu lapsen ja perheen tuki eivät 
ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mah-
dollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja
2) lapsen asumisen muualla kuin oman perheen kanssa on arvioitu 5 
§:n mukaisesti olevan lapsen huolenpidon, tasapainoisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin toteuttamiseksi tai lapsen terveyden tai turvallisuuden 
kannalta lapsen edun mukaista.

Sen lisäksi mitä 6 §:n 4 momentissa säädetään, lapsen asuinpaikan 
valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tarpeisiin ja niitä 
vastaavaan henkilöstön osaamiseen, lapsen ja perheenjäsenten ja 
muiden läheisten yhteydenpitoon ja ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä 
hoidon ja huolenpidon jatkuvuuteen. Lapsen asuminen on järjestettävä 
niin, että asuinpaikan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle lä-
heisiin henkilöihin. Lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kans-
sa voidaan järjestää perhehoitona tai yksikössä, jossa hoidetaan sama-
naikaisesti enintään seitsemää lasta.

Jos lapsi asuu tämän lain nojalla muualla kuin oman perheen kanssa, 
vanhemmat ja huoltajat vastaavat lapsen elatuksesta aiheutuvista kus-
tannuksista siten kuin laissa lapsen elatuksesta (704/1975) sekä laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) säädetään.

25. Miten olisi syytä säätää vammaisten lasten asumisesta kodin ulko-
puolella? Arvioikaa seuraavia väittämiä. 

Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä eh-
dotetun lain mukaisena palveluna.

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä

Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä las-
tensuojelulain mukaisena avohuollon sijoituksena ilman huostaanottoa. 

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä
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Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä sekä 
ehdotetussa laissa että lastensuojelulaissa siten, että ehdotettu laki on 
ensisijainen. 

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä

Vammaisten lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle olisi tehtävä ilman 
huostaanottoa avohuollon sijoituksena myös pidemmäksi aikaa. 

Vastausvaihtoehto: Eri mieltä

Vammaisten lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle olisi aina tehtävä 
lastensuojelulain periaatteiden ja säännösten mukaisesti. 

Vastausvaihtoehto: Eri mieltä

26. Muita huomioita 13 §:n sisältöön

13 §:ään (Lasten asumisen järjestäminen) ehdotetaan lisättäväksi mää-
ritelmä sanalle yksikkö. Yksikössä voisi olla korkeintaan 7 lasta. Mikäli 
yksikkö voi olla osa asumisryhmittymää, voidaan tällä saada merkittä-
viä kustannussäästöä muun muassa henkilöstön yhteiskäytön kautta. 
Vammaisen lapsen asuminen tulee toteuttaa ensisijaisesti lapsen oman 
perheen kanssa tukemalla vammaisen lapsen kotona asumista ensisi-
jaisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla sekä tarvittaessa esitysluonnokses-
sa ehdotetun lain mukaisilla palveluilla, kuten esitysluonnoksen 13 
§:ssä todetaan. Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella tulisi 
jatkossakin säätää myös ehdotetussa laissa lastensuojelulain lisäksi.
Vammaistyön asiakkaana on myös lapsia, jotka vammansa vuoksi ei-
vät voi asua oman perheen kanssa kaikista tukitoimista huolimatta. 

Lasten sijoittamisesta kodin ulkopuolelle ehdotetaan seuraavaa tarken-
nusta: 

Vammaiselle lapselle tulee aina ennen mahdollista asumisen järjestä-
mistä kodin ulkopuolelle tehdä sosiaalihuoltolain edellyttämä palvelutar-
peen arvio ja siinä yhteydessä selvittää mahdollinen lastensuojelu tar-
ve. Jos lastensuojelun tarve todetaan, syntyy asiakkuus lastensuoje-
luun. Lasten asuminen tulee voida järjestää molempien lakien nojalla, 
koska vammaistyön asiakkaana on jatkossakin lapsia, jotka vammansa 
vuoksi eivät voi asua kotona.

14 § Tuki esteettömään asumiseen

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada korvaus 12 §:ssä tarkoitetun 
vakituisen asunnon muutostöistä, itsenäisen suoriutumisen kotona 
mahdollistavista välineistä sekä muista teknisistä ratkaisuista aiheutu-
vista kohtuullisista kustannuksista, jos hän toimintarajoitteensa vuoksi 
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välttämättä tarvitsee tätä tukea päivittäisissä toimissa, liikkumisessa tai 
muussa itsenäisessä suoriutumisessa. Maakunta voi myös antaa edel-
lä mainittuja välineitä sekä muita teknisiä ratkaisuja korvauksetta vam-
maisen henkilön käytettäväksi.

Asunnon muutostöistä aiheutuviksi korvattaviksi kustannuksiksi katso-
taan myös muutostöiden suunnittelusta sekä esteiden poistamisesta 
asunnon välittömästä lähiympäristöstä aiheutuvat kohtuulliset kustan-
nukset.

Itsenäisen suoriutumisen kotona mahdollistavat välineet ja muut tekni-
set ratkaisut on suunniteltava ja toteutettava vammaisen henkilön yksi-
löllisen tarpeen mukaisesti. Jos asiakas haluaa itse teettää tai hankkia 
1 ja 2 momentissa tarkoitetut muutostyöt tai muut itsenäistä suoriutu-
mista mahdollistavat välineet sekä tekniset ratkaisut, maakunnan on 
asiakkaan pyynnöstä annettava asiakkaalle arvio hänelle korvattavista 
kohtuullisista kustannuksista. Korvaus asunnon muutostöistä tai väli-
neiden sekä muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta on haettava 
maakunnalta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kustannusten 
syntymisestä.

27. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

28. Ei muita huomioita 14 §:n sisältöön

15 § Lyhytaikainen huolenpito

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada lyhytaikaista huolenpitoa vält-
tämättömän huolenpidon ja osallisuuden turvaamiseksi sekä huolenpi-
dosta vastaavien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Lyhytaikaisen huolenpidon sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa mää-
räytyvät vammaisen henkilön asiakassuunnitelmaan kirjattujen yksilöl-
listen tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.

29. Onko lyhytaikainen huolenpito tarpeellinen palvelu? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

30. Onko selvää, milloin sovelletaan ehdotetun lain mukaista lyhytai-
kaista huolenpitoa koskevaa säännöstä ja milloin sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) säännöksiä (esim. SHL:n 19 §:n mukaista kotipalvelua 
koskevaa säännöstä) tai omaishoidon tuesta annettua lakia? 

Vastausvaihtoehto: Ei

31. Muita huomioita 15 §:n sisältöön
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Oikeutta lyhytaikaiseen huolenpitoon tulisi selkiyttää esitettyä ehdotus-
ta tarkemmin.

16 § Päiväaikainen toiminta

Vammaisella henkilöllä on oikeus päiväaikaiseen toimintaan silloin, kun 
hän tarvitsee toimintarajoitteensa vuoksi erityistä sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ja osallisuuden turvaavaa sekä toimintakykyä ylläpitävää pal-
velua eivätkä sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalinen kuntoutus, 
vuoden 1982 sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n mukainen työllisty-
mistä tukeva toiminta ja 27 e §:n mukainen työtoiminta tai laissa kun-
touttavasta työtoiminnasta (189/2001) säädetty kuntouttava työtoiminta 
ole henkilön palvelutarpeeseen nähden sopivia ja riittäviä palveluja. 
Maakunnalla ei ole velvollisuutta järjestää päiväaikaista toimintaa hen-
kilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin vanhuuseläkkeeseen.

Päiväaikaista toimintaa on järjestettävä viitenä päivänä viikossa tai har-
vemmin vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päiväai-
kainen toiminta sisältää palveluun kuuluvat matkat.

32. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Ei

33. Muita huomioita 16 §:n sisältöön

Lakiehdotuksen 16 §:ssä (Päiväaikainen toiminta) esitetään, että toi-
minta sisältää palveluun kuuluvat matkat. Päivätoiminnan matkojen tuli-
si olla jatkossakin asiakkaille maksuttomia, mutta niiden järjestämistapa 
tulisi olla ehdotettua joustavampi. Päivätoiminnan matkat ja varsinainen
päivätoimintapalvelu tulisi erottaa laissa kahdeksi erilliseksi kokonai-
suudeksi, joiden järjestämistapoja tulisi tarkastella erillisinä. Osa asiak-
kaista kykenee käyttämään julkisia liikennevälineitä päivätoimintamat-
koihin. Jatkossa myös henkilökohtaista budjettia tulisi voida hyödyntää 
matkojen järjestämisessä.

17 § Liikkumisen tuki ja palvelut

Vammaisen henkilön liikkuminen toteutetaan ensisijaisesti osana es-
teetöntä julkista joukkoliikennettä. Julkisen joukkoliikenteen käyttöä on 
tarvittaessa tuettava ja täydennettävä sosiaalihuoltolain 23 §:n 3 mo-
mentin mukaisilla liikkumisen tuen toteuttamistavoilla. Elleivät sosiaali-
huoltolain mukaiset liikkumisen tuen toteuttamistavat ole vammaisen 
henkilön liikkumisen turvaamiseksi riittäviä ja sopivia, sovelletaan tätä 
lakia.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki ja palvelut to-
teutettuna kuljetuspalveluna taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneu-
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volla silloin, kun henkilön liikkumista ei voida muuten turvata. Kuljetus-
palvelua on täydennettävä saattajapalvelulla, jos se on välttämätöntä 
henkilön matkasta suoriutumiselle.

Liikkumisen tuen ja palvelujen tarkoituksena on mahdollistaa vammai-
sen henkilön liikkuminen, joka liittyy 
1) työssä käymiseen;
2) opiskeluun;
3) päiväaikaiseen toimintaan ja muuhun osallisuutta edistävään toimin-
taan; 
4) vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osallistumiseen ja muuhun ta-
vanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan.

34. Turvaako säännös vammaisen henkilön liikkumisen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

35. Muita huomioita 17 §:n sisältöön

17 §:ää (Liikkumisen tuki ja palvelut) ehdotetaan muutettavaksi seuraa-
vasti:

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki ja palvelut to-
teutettuna kuljetuspalveluna taksilla, invataksilla tai muulla ajoneuvolla. 
Tämä mahdollistaa tarvittaessa myös muiden ajoneuvojen käytön, ku-
ten esimerkiksi vesialus saaristoalueilla tai kuljetuspalvelun järjestämi-
sen ajoneuvolla, jolla on joukkoliikenneluvat. Liikkumisen tuen ei tule 
olla sidoksissa taksilupiin.

18 § Liikkumisen tuen ja palvelujen toteuttaminen

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kuljetuspalvelujen määrää ja 
alueellista ulottuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon vammaisen 
henkilön liikkumisen tarve, muut käytettävissä olevat palvelut ja matkan 
tarkoitus. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon vammaisen henki-
lön käytössä olevaan, hänen liikkumistarpeisiinsa sopivaan, autoon 
saatu julkinen tuki.

Kuljetuspalveluja työhön, opiskeluun, päiväaikaiseen tai muuhun osalli-
suutta tukevaan toimintaan on järjestettävä niihin välttämättä tarvittava 
määrä. Kuljetuspalveluja vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osallistu-
miseen ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan on 
järjestettävä siten, että henkilö voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista 
matkaa kuukaudessa asuinkunnan tai lähikunnan alueella. Kuljetuspal-
veluun oikeutettujen henkilöiden matkoja on yhdisteltävä toteutettavak-
si samalla kulkuneuvolla, ellei matkojen yhdistely aiheuta matkustusa-
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jan kohtuutonta pitenemistä tai muuta kohtuutonta haittaa palveluun oi-
keutetulle.

Maakunta voi vaihtoehtona kuljetuspalveluille antaa vammaisen henki-
lön käyttöön auton tai myöntää taloudellista tukea auton hankintaan, 
jos henkilön toimintarajoitteesta aiheutuva tuen tarve liikkumisessa ta-
vanomaisen elämän toiminnoissa on runsasta ja jatkuvaluonteista.

Jos vammaisen henkilön käytössä on 3 momentissa tarkoitettu auto 
taikka sellainen hänen liikkumistarpeisiinsa sopiva auto, jonka hankin-
taan on myönnetty muuta julkista tukea, henkilöllä on oikeus saada vä-
hintään kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan toi-
mintaan, sosiaaliseen osallistumiseen tai tavanomaiseen elämään kuu-
luvaan toimintaan, jollei tätä pienempi määrä riitä turvaamaan henkilön 
välttämätöntä liikkumista. Työ- ja opiskelumatkat on järjestettävä myös 
näissä tilanteissa 2 momentin mukaisesti.

36. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Ei

37 Muita huomioita 18 §:n sisältöön

18 §:ssä (Liikkumisen tuen ja palvelujen toteuttaminen) on määritelty 
autoavustuksen saaneen asiakkaan oikeus kuljetuspalveluihin. Koska 
palvelujen tulisi lain mukaan perustua tarpeeseen, ehdotetaan pykälän 
neljänteen kappaleeseen seuraavaa muutosta: 

…henkilöllä on oikeus saada tarvittaessa vähintään kuusi yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osal-
listumiseen tai tavanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan, jollei tä-
tä pienempi määrä riitä turvaamaan välttämätöntä liikkumista. Lisäksi 
ehdotetaan, että mikäli henkilöllä on käytössään 3 momentissa tarkoi-
tettu auto tai sellainen hänen liikkumistarpeisiinsa sopiva auto, jonka 
hankintaan on myönnetty muuta julkista tukea, henkilön tulisi käyttää 
pääsääntöisesti kyseistä autoa omiin työ- ja opiskelumatkoihinsa.

19 § Taloudellinen tuki

Maakunta voi korvata vammaiselle henkilölle kustannukset, jotka henki-
lölle aiheutuvat muiden kuin terveydenhuollon lääkinnälliseen kuntou-
tukseen kuuluvien päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa, viestinnäs-
sä tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavien välineiden sekä muiden tek-
nisten ratkaisujen hankkimisesta. Lisäksi maakunta voi korvata ylimää-
räiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttä-
män vaatetuksen ja erikoisravinnon hankkimisesta.
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Päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa, viestinnässä tai vapaa-ajan 
toiminnoissa tarvittavien välineiden sekä muiden teknisten ratkaisujen 
hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet, ellei kor-
vauksen korottamiselle tai alentamiselle ole vammaisen henkilön yksi-
löllinen tarve sekä elämäntilanne kokonaisuudessaan huomioon ottaen 
erityisiä perusteita. Kustannusten määrä arvioidaan aiheutuvien todel-
listen kustannusten perusteella. Vakiomalliseen välineeseen tai muihin 
teknisiin ratkaisuihin sekä autoon tai muuhun kulkuvälineeseen tehdyt 
toimintarajoitteen edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan ko-
konaan määrärahojen puitteissa.

Arvioitaessa vammaisen henkilön taloudellisen tuen tarvetta auton tai 
muun kulkuvälineen hankintaan on otettava huomioon vammaisen hen-
kilön liikkumisen tarve sekä mahdollisuus käyttää julkista joukkoliiken-
nettä tai muuta liikkumisen tukea ja palveluja. Taloudellista tukea auton 
tai muun kulkuvälineen hankintaan voidaan myöntää, jos henkilön toi-
mintarajoitteesta aiheutuva kulkuvälineen tarve tavanomaisessa elä-
mässä on runsasta ja jatkuvaluonteista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia 
säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista sekä muista 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun korvauksen määräytymiseen vaikuttavista seikoista.

38. Ei huomioita 19 §:n sisältöön

3 luku Muutoksenhaku

39. Ei huomioita 3 luvun säännöksiin.

4 luku Erinäiset säännökset

40. Huomioita 4 luvun säännöksiin

28 § (siirtymäsäännökset) ehdotetaan, että siirtymäajaksi määritellään 
viimeistään kaksi vuotta lain voimaantulosta, tai aiemmin mikäli asiak-
kaan palvelutarve muuttuu. Tämä määrittely on tarpeen, koska suurin 
osa esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalvelun tai eri-
tyishuollon päätöksistä on voimassa toistaiseksi.

41. Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin lakiesitykseen liittyen?

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on perusteltua ja luon-
nokset hallituksen esityksiksi laeiksi ovat pääosin kannatettavia.

Lakiehdotuksen 3 §:n käsitemäärittelyjä tulisi jatkovalmistelussa tarken-
taa, koska palvelukriteereiden tulee olla mahdollisimman selkeitä ja 
ymmärrettäviä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuu-
den ja osallistumisen kannalta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 73 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.08.2017

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

Samalla voidaan todeta, että lakiehdotusten lausuntoaikataulu on ollut 
liian kireä, koska kunnan- ja kaupunginvaltuustojen sekä lautakuntien 
työ on vasta alkanut kesäkuussa.

Lakiesitykseen liittyvät kustannuslaskelmat

Uusi vammaispalvelulaki on tarveperustainen, eikä jatkossa perustu 
diagnoosiin vaan todettuun palvelutarpeeseen. Tämä linjaus tuonee 
uusia asiakasryhmiä palvelujen piiriin. Laskelmissa ei ole taloudellisen 
arvion mukaan huomioitu lakimuutoksen tuomien uusien asiakasryh-
mien kustannusvaikutusta mitenkään. 

Helsingissä ikääntyneiden siirto vammaispalvelulain mukaisen palve-
luasumisen piiristä ei tuo lainkaan kustannussäästöjä, koska palvelun 
piirissä olevat asiakkaat ovat poikkeuksetta ikääntyneitä vammaisia.

Autoavustuksiin liittyvät kustannuslaskelmat eivät ole tarkoituksenmu-
kaisia eikä niissä ole huomioitu kaikkia tekijöitä. Selvitysmies on perus-
tanut laskelmansa leasing-auton käyttöön. Esimerkiksi leasing-autoihin 
tehtäviä muutostöitä, joita lähes kaikkiin autoavustuksen piiriin kuuluviin 
autoihin joudutaan tekemään, ei ole laskelmissa huomioitu mitenkään. 
Autoihin tehtyjen muutostöiden palauttamisen leasing-autoihin arvioi-
daan myös tuovan ennakoimattomia kustannuksia, joita ei ole myös-
kään laskelmassa huomioitu. Haettaessa kustannussäästöjä on merkit-
tävästi edullisempaa, mikäli autoavustukset ja autoihin tehtävät muu-
tostyöt voitaisiin toteuttaa nykyisin mallin mukaan kertakorvausperiaat-
teen mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Lisäys kappaleeseen 7. Muita huomioita 2 §:n sisältöön loppuun (kap-
pale 17):

Ikääntyneiden palvelujen piiriin tulisi siirtää vain selkeästi ikääntymises-
tä johtuvien vaivojen vuoksi tai vain jos se on ihmisen edun mukaista.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Lisäys 11 §:ään seuraavan lauseen jälkeen (kappale 79):
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Maakunnan on tarpeen mukaan neuvottava ja autettava vammaista 
henkilöä työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa. 
”Päätöksen toteuttamistavasta tulisi olla vammaisella henkilöllä.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.5.2017
2 Luonnos laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalve-

luista 17.5.2017
3 Luonnos laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta 17.5.2017
4 Pääasiallinen sisältö ja luonnos yleisperusteluiksi
5 Yksityiskohtaiset perustelut 17.5.2017
6 Arvio taloudellisista vaikutuksista
7 Webropol kysely vammaispalvelulakiehdotuksesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon sosiaali- ja ter-
veysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä erityspalveluista sekä sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta:

Kysymyksiä luvusta 1, Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus
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Tämän lain tarkoituksen on: 1) toteuttaa vammaisen henkilön yhden-
vertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 2) ehkäistä 
ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuu-
den toteutumista; 3) edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutu-
mista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; sekä 4) turvata vammai-
sen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät 
palvelut.

3. 1 §:ssä säädetään lain läpileikkaavista periaatteista. Kattaako sään-
nös vammaispalveluille asetetut tavoitteet? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

4. Ei muita huomioita 1 §:n sisältöön

2 § Soveltamisala

Maakunnan on järjestettävä tässä laissa tarkoitettuja palveluja, jos hen-
kilö tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttaman toiminta-
rajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea tavanomai-
sessa elämässä eikä hän saa muun lain nojalla etunsa mukaisia riittä-
viä ja sopivia palveluja. Maakunnan järjestämisvastuusta säädetään 
laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (xx/xxxx, jäljempä-
nä järjestämislaki).

Palvelujen tuottamisesta säädetään järjestämislaissa, laissa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta (xx/xxxx, jäljempänä palveluntuottajala-
ki) sekä laissa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa (xx/xxxx, jäljempänä valinnanvapauslaki).

Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
(980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tuun iäkkääseen henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu pääasiassa 
korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauk-
sista tai vammoista taikka korkeaan ikään liittyvästä rappeutumisesta.

5. Onko 2 §:n perusteella selvää, missä tilanteissa sovelletaan erityisla-
kia? 

Vastausvaihtoehto: Ei

6. 2 §:n 3 momentissa säädetään soveltamisalan rajauksesta.

Onko rajaus selkeä?

Vastausvaihtoehto: Ei

Onko rajaus tarpeellinen?
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Vastausvaihtoehto: Kyllä

7. Muita huomioita 2 §:n sisältöön

Lakiehdotuksen 2 §:ssä on määritelty lain soveltamisala. Iäkkäiden 
henkilöiden palvelutarpeiden lisääntyessä pidetään kannatettavana, et-
tä palvelujen järjestämisen painopiste voisi määräytyä selkeästi ensisi-
jaisten lakien mukaisesti. Esimerkiksi eläkeikäisten henkilöiden kohdal-
la tulisi voida varmistaa tarkoituksenmukainen jousto ja yksilöllinen har-
kinta siirryttäessä ikääntyneiden palvelujen piiriin. Lakiin tulisi kirjata, 
ettei vammaispalvelulain mukaisen palvelun maksuttomuus saa olla 
peruste viimesijaisen lain käyttämiseen tilanteissa, joissa ensisijainen 
laki takaisi henkilölle muutoin sopivan palvelukokonaisuuden.

4 § Vammaisen henkilön osallistuminen ja osallisuuden tukeminen

8. Arvioikaa momenttien tarpeellisuutta lain soveltamisen kannalta.

Palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu, toteuttaminen ja 
toteutumisen seuranta on tehtävä yhteistyössä vammaisen henkilön ja 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000, jäljempänä asiakaslaki) 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa vammaisen henkilön ja hänen laillisen edustajansa taikka omai-
sen tai muun läheisen kanssa.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Asiakkaan oikeudesta saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista sääde-
tään asiakaslain 5 §:ssä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja 
osallistumisesta asiakaslain 8, 9 ja 10 §:ssä. Asiakkaan osallistumises-
ta palvelutarpeen arviointiin sekä asiakassuunnitelman laatimiseen 
säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36, 39 ja 41 §:ssä.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Vammaisen henkilön osallistumista on tuettava hänen toimintakykynsä, 
ikänsä ja elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Vammaisen henki-
lön on voitava käyttää hänelle soveltuvaa viestintä- ja kommunikointi-
keinoa ja häntä on tarvittaessa tuettava tiedon saannissa, oman mieli-
piteen muodostamisessa ja ilmaisemisessa sekä oman tahdon toteutta-
misessa.

Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

Lapsen ja nuoren mielipiteen selvittämisestä säädetään sosiaalihuolto-
lain 32 §:ssä. Lapselle ja nuorelle on järjestettävä riittävä apu ja tuki tie-
donsaantiin, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.
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Vastausvaihtoehto: Tarpeellinen

9. Ei muita huomioita 4 §:n sisältöön.

5 §:ssä säädetään palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmasta

10. Ovatko seuraavat säännökset tarpeellisia? 

Vammaisen henkilön palvelutarpeen arvioinnista säädetään sosiaali-
huoltolain (1301/2014) 36 ja 37 §:ssä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Asiakassuunnitelman tekemisestä ja omatyöntekijästä säädetään sosi-
aalihuoltolain 39 ja 42 §:ssä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman yhteydessä tehtäväs-
sä monialaisessa yhteistyössä ja palvelujen yhteensovittamisessa nou-
datetaan, mitä sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

11. Ei muita huomioita 5 §:n sisältöön.

6 § Päätöksenteko ja palvelujen toteuttaminen

Palveluja koskevasta päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta 
säädetään sosiaalihuoltolain 45 ja 46 §:ssä. Päätöksen voimassaoloon 
ja palvelujen jatkuvuuteen sovelletaan, mitä sosiaalihuoltolain 38 §:n 3 
momentissa säädetään pysyvästä ja pitkäaikaisesta tuen tarpeesta.

Tämän lain perusteella annettavat palvelut on toteutettava sisällöltään, 
laadultaan ja laajuudeltaan vammaisen henkilön tarpeen ja edun mu-
kaisina riippumatta valitusta palvelusta tai palvelun tuottajasta ja toteut-
tamistavasta. Palvelujen laadun määrittämisessä ja arvioinnissa on 
otettava tässä laissa säädetyn lisäksi huomioon, mitä asiakaslaissa, 
sosiaalihuoltolaissa ja palveluntuottajalaissa säädetään palvelujen si-
sällöstä, tavoitteista, laadusta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Maakunnan on huolehdittava siitä, että vammaisen henkilön ja tarvit-
taessa hänen perheensä tarpeen mukaiset eri lakeihin perustuvat pal-
velut muodostavat tämän lain tarkoitusta toteuttavan yhteen sovitetun 
kokonaisuuden. Palvelukokonaisuudesta on tarvittaessa tehtävä pää-
tös noudattaen, mitä sosiaalihuoltolain 46 §:ssä säädetään.

Sen lisäksi mitä muualla lainsäädännössä säädetään, vammaisen lap-
sen ja nuoren palvelujen toteuttamisessa on otettava huomioon lapsen 
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tai nuoren ikä ja kehitysvaihe, mielipide, perhesuhteet ja muut läheiset 
ihmissuhteet sekä osallisuus ja toimintamahdollisuudet lapsen tai nuo-
ren omassa toimintaympäristössä. Palvelut on toteutettava siten, että 
ne mahdollistavat lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen hänen 
yksilöllisten valmiuksiensa mukaisesti.

12. Arvioikaa seuraavia päätöksentekoon ja palvelujen toteuttamiseen 
liittyviä väittämiä. 

Päätöksentekoon liittyvä sääntely on riittävä.  

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Päätösten toimeenpanon sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Palvelujen laadun määrittämisen ja arvioinnin sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

Lasten ja nuorten huomioon ottamisen sääntely on riittävä. 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

13. Ei muita huomioita 6 §:n sisältöön.

2 luku Erityispalvelut

Laissa säädettäisiin vammaisten henkilöiden avun ja tuen tarpeisiin 
vastaavista erityispalveluista. Näitä olisivat muun muassa valmennus ja 
tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki ja palvelut, tuki esteettömään 
asumiseen, lyhytaikainen huolenpito, päiväaikainen toiminta sekä liik-
kumisen tuki ja palvelut. 

8 § Valmennus ja tuki

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa 
valmennusta ja tukea: 1) tiedollisten tai toiminnallisten tai sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen harjoittelemisessa; 2) elämän 
muutostilanteissa; 3) kommunikaatiossa; 4) päätöksenteossa; 5) muus-
sa tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa.

Valmennuksen ja tuen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön it-
semääräämisoikeutta, osallisuutta ja itsenäistä suoriutumista vahvista-
malla henkilön omia sekä hänen perheensä ja läheistensä voimavaroja. 
Valmennuksen ja tuen tavoitteet ja sisältö sekä välttämätön määrä, 
kesto ja toteutustapa määräytyvät vammaisen henkilön asiakassuunni-
telmaan kirjattujen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.
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Valmennusta ja tukea voidaan järjestää vammaisen henkilön perheelle 
tai hänelle läheisille henkilöille silloin, kun se on tarpeen vammaisen 
henkilön valmennukselle ja tuelle asiakassuunnitelmassa määriteltyjen 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vammaisen henkilön perheellä tai muilla läheisillä henkilöillä on oikeus 
saada valmennusta ja tukea merkittävissä elämänmuutostilanteissa, 
jos se on välttämätöntä vammaisen henkilön palvelujen tarkoituksen to-
teutumiseksi.

Valmennusta ja tukea annetaan henkilökohtaisena tai ryhmässä toteu-
tettavana palveluna taikka muiden palvelujen osana.

14. Täydentääkö säännös asianmukaisesti ehdotetussa laissa säädet-
tyjä muita erityispalveluja?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

15. Onko selvää, milloin sovelletaan ehdotetun lain mukaista valmen-
nusta ja tukea koskevaa säännöstä ja milloin sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) tai muun lain säännöksiä? (Esim. sosiaalihuoltolain 17 §:n 
mukaista sosiaalista kuntoutusta koskevaa säännöstä)?

Vastausvaihtoehto: Ei

16. Muita huomioita 8 §:n sisältöön

Vaikka työvalmennus ja tuki on mainittu lain perusteluissa, lakitekstiin 
(8 §, valmennus ja tuki) ehdotetaan lisättäväksi erikseen työvalmennus. 
Lakitekstiin liitettynä se turvaisi valmennuksen ja tuen niille vammaisille 
henkilöille, jotka eivät onnistu työllistymään sosiaalihuollon tai muiden 
palvelujen avulla. Laissa tulisi korostaa työvalmennusta pitkäaikaisena 
ja palkkatyöhön mahdollistavana asiakkaan tarpeen mukaan jatkuvana 
tukena ja valmennuksena, jota voidaan antaa sekä ennen työllistymistä 
että sen jälkeen.

9 § Henkilökohtainen apu

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua silloin, 
kun hän välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua suoriu-
tuakseen:
1) päivittäisissä toimissa;
2) työssä, opiskelussa tai muussa osallisuutta edistävässä toiminnas-
sa; tai
3) vapaa-ajan toiminnassa tai sosiaalisessa osallistumisessa.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä toteutta-
maan omia valintojaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Henkilökohtai-
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sen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voi-
mavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaiseen 
apuun voi osana palvelun kokonaisuutta kuulua sellaisia terveyden-
huollon toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä henkilön itsenäisen 
suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa toiminnoissa siinä laajuudessa 
kuin hän sitä välttämättä tarvitsee. Lisäksi vammaisella henkilöllä on oi-
keus saada henkilökohtaista apua 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuis-
sa toiminnoissa vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi 
tuntimäärä riitä turvaamaan henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

17. Onko säännös tarkoituksenmukainen? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

18. Ei muita huomioita 9 §:n sisältöön.

10 § Henkilökohtaisen avun toteuttaminen

Henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa käyttäen seuraavia toteutta-
mistapoja: 1) työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii henkilö-
kohtaisen avustajan työnantajana; 2) asiakassetelimalli, jossa maakun-
ta antaa vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avun hankkimista var-
ten valinnanvapauslaissa tarkoitetun asiakassetelin; 3) palvelumalli, 
jossa maakunta tuottaa henkilökohtaisen avun palvelut itse tai yhteis-
toiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkii ne sopimuksiin pe-
rustuen muulta palvelun tuottajalta.

Henkilökohtaisen avun toteuttamistavoista päätettäessä maakunnan on 
otettava huomioon vammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset 
sekä asiakassuunnitelmassa määritelty avun tarve ja elämäntilanne ko-
konaisuudessaan. Henkilökohtainen apu on aina toteutettava siten, että 
se edistää vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja osallisuu-
den toteutumista. Henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja sekä muita 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja voidaan yhdistellä niin, että pal-
velujen kokonaisuus vastaa vammaisen henkilön avun tarpeeseen. 
Henkilökohtaisena avustajana voi erityisestä syystä toimia vammaisen 
henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, jos se on vammaisen hen-
kilön edun mukaista.

Asiakassuunnitelmaan on kirjattava henkilökohtaisen avun sijaisjärjes-
telyjen toteuttamistavat avustajan poissaolotilanteissa ja työsuhteen 
päättyessä.

19. Onko säännös tarkoituksenmukainen?
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Vastausvaihtoehto: Ei

20. Muita huomioita 10 §:n sisältöön

10 §:n (Henkilökohtaisen avun toteuttaminen) kohdalla todetaan, että 
henkilökohtaiseen apuun voidaan liittää terveydenhuollon toimenpiteitä, 
kuitenkin niin, että selkeästi se osa henkilökohtaisesta avusta, joka on 
terveydenhuoltoa, on jatkossa terveydenhuollon vastuulla. Se osa itse-
hoidosta, jonka vammainen henkilö toteuttaisi itse mikäli pystyisi, olisi 
jatkossakin osa henkilökohtaista apua siten, että terveydenhuolto jär-
jestäisi tarvittaessa koulutuksen avustajalle (esimerkiksi katetrointiin tai 
muihin vastaaviin toimenpiteisiin, jotka eivät edellytä terveydenhuollon 
koulutusta). Kotihoito toteuttaisi jatkossa ne palvelut, jotka edellyttävät 
hoitoa niiltä osin, kun ne eivät ole itsehoitoa. 

On tärkeää, että henkilökohtainen apu erotetaan esimerkiksi palvelua-
sumisyksiköissä tapahtuvasta hoidosta. Samoin nähdään epätarkoituk-
senmukaisena käyttää henkilökohtaisia avustajia korvaamaan muuta 
henkilöstöä esimerkiksi vammaisen ollessa sairaalahoidossa.

Valinnanvapauslainsäädäntöön tehtävän täsmentämisen yhteydessä 
tulisi arvioida, voidaanko henkilökohtainen budjetti lisätä henkilökohtai-
sen avun toteuttamisen tapoihin tavoitteena edistää vammaisen henki-
lön itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista.

11 § Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

Työnantajana toimivan vammaisen henkilön ja henkilökohtaisen avus-
tajan väliseen työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001).

Työnantajamallia voidaan käyttää, jos työnantajaksi ryhtyvä henkilö ky-
kenee vastaamaan työnantajan velvollisuuksista ja hän suostuu toimi-
maan työnantajana saatuaan maakunnalta riittävän ja ymmärrettävän 
selvityksen työnantajan velvollisuuksista ja vastuista. Suostumus on 
kirjattava asiakassuunnitelmaan.

Maakunnan on tarpeen mukaan neuvottava ja autettava vammaista 
henkilöä työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa.

Maakunnan on työnantajamallissa korvattava työnantajan lakisääteiset 
maksut ja korvaukset sekä muut työnantajana toimimisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja kohtuulliset kulut. Työnantajana toimimisesta aiheutu-
vien kulujen perusteet ja korvaamistapa on kirjattava asiakassuunnitel-
maan.

21. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä
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22. Ei muita huomioita 11 §:n sisältöön

12 § Asumisen tuki ja palvelut

Vammaisen henkilön kotona asumista tuetaan ensisijaisesti sosiaali-
huoltolain mukaisilla sekä tarvittaessa tämän lain mukaisilla palveluilla.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada asumisen tuki ja palvelut sosi-
aalihuoltolain 21 §:n 4 momentin mukaisena palveluasumisena, jos hän 
tarvitsee soveltuvan asunnon sekä apua ja tukea välttämättä ja jatkuva-
luonteisesti tai vuorokauden eri aikoina. 

Asumisen tuki ja palvelut sisältävät avun ja tuen päivittäisissä toimissa 
sekä ne palvelut, joita tarvitaan vammaisen henkilön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä osallisuuden, kommuni-
kaation ja perhe-elämän mahdollistamiseksi. Asumisen tuen ja palvelu-
jen sisältö, määrä ja toteutustapa määritellään asiakassuunnitelmaan 
kirjattujen vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilan-
teen mukaisesti. Asumisen tuki ja palvelut voidaan toteuttaa myös hen-
kilön omaan asuntoon.

23. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

24. Ei muita huomioita 12 §:n sisältöön

13 § Lasten asumisen järjestäminen

Vammaisen lapsen asuminen toteutetaan ensisijaisesti lapsen oman 
perheen kanssa siten kuin 12 §:ssä säädetään.

Lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa voidaan toteut-
taa vain, jos:
1) perheen kotiin tuotavat palvelut ja muu lapsen ja perheen tuki eivät 
ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mah-
dollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja
2) lapsen asumisen muualla kuin oman perheen kanssa on arvioitu 5 
§:n mukaisesti olevan lapsen huolenpidon, tasapainoisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin toteuttamiseksi tai lapsen terveyden tai turvallisuuden 
kannalta lapsen edun mukaista.

Sen lisäksi mitä 6 §:n 4 momentissa säädetään, lapsen asuinpaikan 
valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tarpeisiin ja niitä 
vastaavaan henkilöstön osaamiseen, lapsen ja perheenjäsenten ja 
muiden läheisten yhteydenpitoon ja ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä 
hoidon ja huolenpidon jatkuvuuteen. Lapsen asuminen on järjestettävä 
niin, että asuinpaikan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle lä-
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heisiin henkilöihin. Lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kans-
sa voidaan järjestää perhehoitona tai yksikössä, jossa hoidetaan sama-
naikaisesti enintään seitsemää lasta.

Jos lapsi asuu tämän lain nojalla muualla kuin oman perheen kanssa, 
vanhemmat ja huoltajat vastaavat lapsen elatuksesta aiheutuvista kus-
tannuksista siten kuin laissa lapsen elatuksesta (704/1975) sekä laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) säädetään.

25. Miten olisi syytä säätää vammaisten lasten asumisesta kodin ulko-
puolella? Arvioikaa seuraavia väittämiä. 

Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä eh-
dotetun lain mukaisena palveluna.

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä

Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä las-
tensuojelulain mukaisena avohuollon sijoituksena ilman huostaanottoa. 

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä

Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella olisi säädettävä sekä 
ehdotetussa laissa että lastensuojelulaissa siten, että ehdotettu laki on 
ensisijainen. 

Vastausvaihtoehto: Samaa mieltä

Vammaisten lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle olisi tehtävä ilman 
huostaanottoa avohuollon sijoituksena myös pidemmäksi aikaa. 

Vastausvaihtoehto: Eri mieltä

Vammaisten lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle olisi aina tehtävä 
lastensuojelulain periaatteiden ja säännösten mukaisesti. 

Vastausvaihtoehto: Eri mieltä

26. Muita huomioita 13 §:n sisältöön

13 §:ään (Lasten asumisen järjestäminen) ehdotetaan lisättäväksi mää-
ritelmä sanalle yksikkö. Yksikössä voisi olla korkeintaan 7 lasta. Mikäli 
yksikkö voi olla osa asumisryhmittymää, voidaan tällä saada merkittä-
viä kustannussäästöä muun muassa henkilöstön yhteiskäytön kautta. 
Vammaisen lapsen asuminen tulee toteuttaa ensisijaisesti lapsen oman 
perheen kanssa tukemalla vammaisen lapsen kotona asumista ensisi-
jaisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla sekä tarvittaessa esitysluonnokses-
sa ehdotetun lain mukaisilla palveluilla, kuten esitysluonnoksen 13 
§:ssä todetaan. Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella tulisi 
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jatkossakin säätää myös ehdotetussa laissa lastensuojelulain lisäksi.
Vammaistyön asiakkaana on myös lapsia, jotka vammansa vuoksi ei-
vät voi asua oman perheen kanssa kaikista tukitoimista huolimatta. 

Lasten sijoittamisesta kodin ulkopuolelle ehdotetaan seuraavaa tarken-
nusta: 

Vammaiselle lapselle tulee aina ennen mahdollista asumisen järjestä-
mistä kodin ulkopuolelle tehdä sosiaalihuoltolain edellyttämä palvelutar-
peen arvio ja siinä yhteydessä selvittää mahdollinen lastensuojelu tar-
ve. Jos lastensuojelun tarve todetaan, syntyy asiakkuus lastensuoje-
luun. Lasten asuminen tulee voida järjestää molempien lakien nojalla, 
koska vammaistyön asiakkaana on jatkossakin lapsia, jotka vammansa 
vuoksi eivät voi asua kotona.

14 § Tuki esteettömään asumiseen

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada korvaus 12 §:ssä tarkoitetun 
vakituisen asunnon muutostöistä, itsenäisen suoriutumisen kotona 
mahdollistavista välineistä sekä muista teknisistä ratkaisuista aiheutu-
vista kohtuullisista kustannuksista, jos hän toimintarajoitteensa vuoksi 
välttämättä tarvitsee tätä tukea päivittäisissä toimissa, liikkumisessa tai 
muussa itsenäisessä suoriutumisessa. Maakunta voi myös antaa edel-
lä mainittuja välineitä sekä muita teknisiä ratkaisuja korvauksetta vam-
maisen henkilön käytettäväksi.

Asunnon muutostöistä aiheutuviksi korvattaviksi kustannuksiksi katso-
taan myös muutostöiden suunnittelusta sekä esteiden poistamisesta 
asunnon välittömästä lähiympäristöstä aiheutuvat kohtuulliset kustan-
nukset.

Itsenäisen suoriutumisen kotona mahdollistavat välineet ja muut tekni-
set ratkaisut on suunniteltava ja toteutettava vammaisen henkilön yksi-
löllisen tarpeen mukaisesti. Jos asiakas haluaa itse teettää tai hankkia 
1 ja 2 momentissa tarkoitetut muutostyöt tai muut itsenäistä suoriutu-
mista mahdollistavat välineet sekä tekniset ratkaisut, maakunnan on 
asiakkaan pyynnöstä annettava asiakkaalle arvio hänelle korvattavista 
kohtuullisista kustannuksista. Korvaus asunnon muutostöistä tai väli-
neiden sekä muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta on haettava 
maakunnalta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kustannusten 
syntymisestä.

27. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

28. Ei muita huomioita 14 §:n sisältöön
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15 § Lyhytaikainen huolenpito

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada lyhytaikaista huolenpitoa vält-
tämättömän huolenpidon ja osallisuuden turvaamiseksi sekä huolenpi-
dosta vastaavien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Lyhytaikaisen huolenpidon sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa mää-
räytyvät vammaisen henkilön asiakassuunnitelmaan kirjattujen yksilöl-
listen tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.

29. Onko lyhytaikainen huolenpito tarpeellinen palvelu? 

Vastausvaihtoehto: Kyllä

30. Onko selvää, milloin sovelletaan ehdotetun lain mukaista lyhytai-
kaista huolenpitoa koskevaa säännöstä ja milloin sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) säännöksiä (esim. SHL:n 19 §:n mukaista kotipalvelua 
koskevaa säännöstä) tai omaishoidon tuesta annettua lakia? 

Vastausvaihtoehto: Ei

31. Muita huomioita 15 §:n sisältöön

Oikeutta lyhytaikaiseen huolenpitoon tulisi selkiyttää esitettyä ehdotus-
ta tarkemmin.

16 § Päiväaikainen toiminta

Vammaisella henkilöllä on oikeus päiväaikaiseen toimintaan silloin, kun 
hän tarvitsee toimintarajoitteensa vuoksi erityistä sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ja osallisuuden turvaavaa sekä toimintakykyä ylläpitävää pal-
velua eivätkä sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalinen kuntoutus, 
vuoden 1982 sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n mukainen työllisty-
mistä tukeva toiminta ja 27 e §:n mukainen työtoiminta tai laissa kun-
touttavasta työtoiminnasta (189/2001) säädetty kuntouttava työtoiminta 
ole henkilön palvelutarpeeseen nähden sopivia ja riittäviä palveluja. 
Maakunnalla ei ole velvollisuutta järjestää päiväaikaista toimintaa hen-
kilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin vanhuuseläkkeeseen.

Päiväaikaista toimintaa on järjestettävä viitenä päivänä viikossa tai har-
vemmin vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päiväai-
kainen toiminta sisältää palveluun kuuluvat matkat.

32. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Ei

33. Muita huomioita 16 §:n sisältöön
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Lakiehdotuksen 16 §:ssä (Päiväaikainen toiminta) esitetään, että toi-
minta sisältää palveluun kuuluvat matkat. Päivätoiminnan matkojen tuli-
si olla jatkossakin asiakkaille maksuttomia, mutta niiden järjestämistapa 
tulisi olla ehdotettua joustavampi. Päivätoiminnan matkat ja varsinainen
päivätoimintapalvelu tulisi erottaa laissa kahdeksi erilliseksi kokonai-
suudeksi, joiden järjestämistapoja tulisi tarkastella erillisinä. Osa asiak-
kaista kykenee käyttämään julkisia liikennevälineitä päivätoimintamat-
koihin. Jatkossa myös henkilökohtaista budjettia tulisi voida hyödyntää 
matkojen järjestämisessä.

17 § Liikkumisen tuki ja palvelut

Vammaisen henkilön liikkuminen toteutetaan ensisijaisesti osana es-
teetöntä julkista joukkoliikennettä. Julkisen joukkoliikenteen käyttöä on 
tarvittaessa tuettava ja täydennettävä sosiaalihuoltolain 23 §:n 3 mo-
mentin mukaisilla liikkumisen tuen toteuttamistavoilla. Elleivät sosiaali-
huoltolain mukaiset liikkumisen tuen toteuttamistavat ole vammaisen 
henkilön liikkumisen turvaamiseksi riittäviä ja sopivia, sovelletaan tätä 
lakia.

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki ja palvelut to-
teutettuna kuljetuspalveluna taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneu-
volla silloin, kun henkilön liikkumista ei voida muuten turvata. Kuljetus-
palvelua on täydennettävä saattajapalvelulla, jos se on välttämätöntä 
henkilön matkasta suoriutumiselle.

Liikkumisen tuen ja palvelujen tarkoituksena on mahdollistaa vammai-
sen henkilön liikkuminen, joka liittyy 
1) työssä käymiseen;
2) opiskeluun;
3) päiväaikaiseen toimintaan ja muuhun osallisuutta edistävään toimin-
taan; 
4) vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osallistumiseen ja muuhun ta-
vanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan.

34. Turvaako säännös vammaisen henkilön liikkumisen?

Vastausvaihtoehto: Kyllä

35. Muita huomioita 17 §:n sisältöön

17 §:ää (Liikkumisen tuki ja palvelut) ehdotetaan muutettavaksi seuraa-
vasti:

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki ja palvelut to-
teutettuna kuljetuspalveluna taksilla, invataksilla tai muulla ajoneuvolla. 
Tämä mahdollistaa tarvittaessa myös muiden ajoneuvojen käytön, ku-
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ten esimerkiksi vesialus saaristoalueilla tai kuljetuspalvelun järjestämi-
sen ajoneuvolla, jolla on joukkoliikenneluvat. Liikkumisen tuen ei tule 
olla sidoksissa taksilupiin.

18 § Liikkumisen tuen ja palvelujen toteuttaminen

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kuljetuspalvelujen määrää ja 
alueellista ulottuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon vammaisen 
henkilön liikkumisen tarve, muut käytettävissä olevat palvelut ja matkan 
tarkoitus. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon vammaisen henki-
lön käytössä olevaan, hänen liikkumistarpeisiinsa sopivaan, autoon 
saatu julkinen tuki.

Kuljetuspalveluja työhön, opiskeluun, päiväaikaiseen tai muuhun osalli-
suutta tukevaan toimintaan on järjestettävä niihin välttämättä tarvittava 
määrä. Kuljetuspalveluja vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osallistu-
miseen ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan on 
järjestettävä siten, että henkilö voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista 
matkaa kuukaudessa asuinkunnan tai lähikunnan alueella. Kuljetuspal-
veluun oikeutettujen henkilöiden matkoja on yhdisteltävä toteutettavak-
si samalla kulkuneuvolla, ellei matkojen yhdistely aiheuta matkustusa-
jan kohtuutonta pitenemistä tai muuta kohtuutonta haittaa palveluun oi-
keutetulle.

Maakunta voi vaihtoehtona kuljetuspalveluille antaa vammaisen henki-
lön käyttöön auton tai myöntää taloudellista tukea auton hankintaan, 
jos henkilön toimintarajoitteesta aiheutuva tuen tarve liikkumisessa ta-
vanomaisen elämän toiminnoissa on runsasta ja jatkuvaluonteista.

Jos vammaisen henkilön käytössä on 3 momentissa tarkoitettu auto 
taikka sellainen hänen liikkumistarpeisiinsa sopiva auto, jonka hankin-
taan on myönnetty muuta julkista tukea, henkilöllä on oikeus saada vä-
hintään kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan toi-
mintaan, sosiaaliseen osallistumiseen tai tavanomaiseen elämään kuu-
luvaan toimintaan, jollei tätä pienempi määrä riitä turvaamaan henkilön 
välttämätöntä liikkumista. Työ- ja opiskelumatkat on järjestettävä myös 
näissä tilanteissa 2 momentin mukaisesti.

36. Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto: Ei

37 Muita huomioita 18 §:n sisältöön

18 §:ssä (Liikkumisen tuen ja palvelujen toteuttaminen) on määritelty 
autoavustuksen saaneen asiakkaan oikeus kuljetuspalveluihin. Koska 
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palvelujen tulisi lain mukaan perustua tarpeeseen, ehdotetaan pykälän 
neljänteen kappaleeseen seuraavaa muutosta: 

…henkilöllä on oikeus saada tarvittaessa vähintään kuusi yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osal-
listumiseen tai tavanomaiseen elämään kuuluvaan toimintaan, jollei tä-
tä pienempi määrä riitä turvaamaan välttämätöntä liikkumista. Lisäksi 
ehdotetaan, että mikäli henkilöllä on käytössään 3 momentissa tarkoi-
tettu auto tai sellainen hänen liikkumistarpeisiinsa sopiva auto, jonka 
hankintaan on myönnetty muuta julkista tukea, henkilön tulisi käyttää 
pääsääntöisesti kyseistä autoa omiin työ- ja opiskelumatkoihinsa.

19 § Taloudellinen tuki

Maakunta voi korvata vammaiselle henkilölle kustannukset, jotka henki-
lölle aiheutuvat muiden kuin terveydenhuollon lääkinnälliseen kuntou-
tukseen kuuluvien päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa, viestinnäs-
sä tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavien välineiden sekä muiden tek-
nisten ratkaisujen hankkimisesta. Lisäksi maakunta voi korvata ylimää-
räiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttä-
män vaatetuksen ja erikoisravinnon hankkimisesta.

Päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa, viestinnässä tai vapaa-ajan 
toiminnoissa tarvittavien välineiden sekä muiden teknisten ratkaisujen 
hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet, ellei kor-
vauksen korottamiselle tai alentamiselle ole vammaisen henkilön yksi-
löllinen tarve sekä elämäntilanne kokonaisuudessaan huomioon ottaen 
erityisiä perusteita. Kustannusten määrä arvioidaan aiheutuvien todel-
listen kustannusten perusteella. Vakiomalliseen välineeseen tai muihin 
teknisiin ratkaisuihin sekä autoon tai muuhun kulkuvälineeseen tehdyt 
toimintarajoitteen edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan ko-
konaan määrärahojen puitteissa.

Arvioitaessa vammaisen henkilön taloudellisen tuen tarvetta auton tai 
muun kulkuvälineen hankintaan on otettava huomioon vammaisen hen-
kilön liikkumisen tarve sekä mahdollisuus käyttää julkista joukkoliiken-
nettä tai muuta liikkumisen tukea ja palveluja. Taloudellista tukea auton 
tai muun kulkuvälineen hankintaan voidaan myöntää, jos henkilön toi-
mintarajoitteesta aiheutuva kulkuvälineen tarve tavanomaisessa elä-
mässä on runsasta ja jatkuvaluonteista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia 
säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista sekä muista 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun korvauksen määräytymiseen vaikuttavista seikoista.

38. Ei huomioita 19 §:n sisältöön
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3 luku Muutoksenhaku

39. Ei huomioita 3 luvun säännöksiin.

4 luku Erinäiset säännökset

40. Huomioita 4 luvun säännöksiin

28 § (siirtymäsäännökset) ehdotetaan, että siirtymäajaksi määritellään 
viimeistään kaksi vuotta lain voimaantulosta, tai aiemmin mikäli asiak-
kaan palvelutarve muuttuu. Tämä määrittely on tarpeen, koska suurin 
osa esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalvelun tai eri-
tyishuollon päätöksistä on voimassa toistaiseksi.

41. Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin lakiesitykseen liittyen?

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on perusteltua ja luon-
nokset hallituksen esityksiksi laeiksi ovat pääosin kannatettavia.

Lakiehdotuksen 3 §:n käsitemäärittelyjä tulisi jatkovalmistelussa tarken-
taa, koska palvelukriteereiden tulee olla mahdollisimman selkeitä ja 
ymmärrettäviä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuu-
den ja osallistumisen kannalta.

Samalla voidaan todeta, että lakiehdotusten lausuntoaikataulu on ollut 
liian kireä, koska kunnan- ja kaupunginvaltuustojen sekä lautakuntien 
työ on vasta alkanut kesäkuussa.

Lakiesitykseen liittyvät kustannuslaskelmat

Uusi vammaispalvelulaki on tarveperustainen, eikä jatkossa perustu 
diagnoosiin vaan todettuun palvelutarpeeseen. Tämä linjaus tuonee 
uusia asiakasryhmiä palvelujen piiriin. Laskelmissa ei ole taloudellisen 
arvion mukaan huomioitu lakimuutoksen tuomien uusien asiakasryh-
mien kustannusvaikutusta mitenkään. 

Helsingissä ikääntyneiden siirto vammaispalvelulain mukaisen palve-
luasumisen piiristä ei tuo lainkaan kustannussäästöjä, koska palvelun 
piirissä olevat asiakkaat ovat poikkeuksetta ikääntyneitä vammaisia.

Autoavustuksiin liittyvät kustannuslaskelmat eivät ole tarkoituksenmu-
kaisia eikä niissä ole huomioitu kaikkia tekijöitä. Selvitysmies on perus-
tanut laskelmansa leasing-auton käyttöön. Esimerkiksi leasing-autoihin 
tehtäviä muutostöitä, joita lähes kaikkiin autoavustuksen piiriin kuuluviin 
autoihin joudutaan tekemään, ei ole laskelmissa huomioitu mitenkään. 
Autoihin tehtyjen muutostöiden palauttamisen leasing-autoihin arvioi-
daan myös tuovan ennakoimattomia kustannuksia, joita ei ole myös-
kään laskelmassa huomioitu. Haettaessa kustannussäästöjä on merkit-
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tävästi edullisempaa, mikäli autoavustukset ja autoihin tehtävät muu-
tostyöt voitaisiin toteuttaa nykyisin mallin mukaan kertakorvausperiaat-
teen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö hallitusohjelmaan 2015 - 2019 perustuen 
valmistellut hallituksen esityksen luonnoksen laeiksi vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muut-
tamisesta. Luonnos on valmisteltu ottaen huomioon eduskunnan käsit-
telyssä olevat esitykset sote- ja maakuntalainsäädännön uudistuksiksi. 

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistu-
misen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen 
mukaan.

Lähtökohtana erityispalveluille olisi pitkäaikaisen vamman tai sairauden 
aiheuttamasta toimintarajoitteesta johtuva välttämätön ja toistuva avun 
tai tuen tarve. Diagnoosi tai vamman laatu ei määrittelisi palvelujen 
saamista. Lakia ei sovellettaisi, jos henkilön avun tai tuen tarve johtuu 
pääasiassa korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentu-
neista sairauksista tai vammoista.

Laissa säädettäisiin keskeisistä vammaisen henkilön osallisuutta ja yh-
denvertaisuutta sekä välttämätöntä huolenpitoa turvaavista palveluista. 
Näitä olisivat muun muassa valmennus ja tuki, henkilökohtainen apu,
asumisen tuki ja palvelut sekä tuki esteettömään asumiseen, lyhytaikai-
nen huolenpito ja päiväaikainen toiminta sekä liikkumisen tuki ja palve-
lut. Maakunnalla olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahois-
ta riippumaton järjestämisvelvollisuus.

Uuden lain mukaiset erityispalvelut olisivat asiakkaille maksuttomia. Li-
säksi maakunta korvaisi vammaiselle henkilölle kustannuksia liikkumi-
sessa, viestinnässä sekä päivittäisissä toimissa tai vapaa-ajan toimin-
noissa tarvittavien välineiden tai muiden teknisten ratkaisujen hankkimi-
sesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kirjeellään 17.5.2017 Helsin-
gin kaupungilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luon-
noksista hallituksen esityksiksi laeiksi vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. 
Lausunnot tulee antaa 17.7.2017 mennessä, mutta Helsingin kaupunki 
on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen ja lausunto tulee jättää vii-
meistään 8.8.2017 klo 16.15  mennessä.
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Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa 
kaupungin lausunnot. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt luon-
noksia vammaispalvelulainsäädännön muutoksista kokouksessaan 
20.6.2017 ja antanut siitä kaupunginhallitukselle lausunnon. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan käsittely ja päätös löytyy päätöshistoriasta. Lau-
suntopyynnön aineistot ovat asian liitteinä.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä (liite 7), jossa on 
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksista hallituksen esityksiksi. Kyselyn 
vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mah-
dollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuu-
toksiin. Kaupunginkanslia vastaa lausuntopyyntöön sähköisesti  kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.5.2017
2 Luonnos laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalve-

luista 17.5.2017
3 Luonnos laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta 17.5.2017
4 Pääasiallinen sisältö ja luonnos yleisperusteluiksi
5 Yksityiskohtaiset perustelut 17.5.2017
6 Arvio taloudellisista vaikutuksista
7 Webropol kysely vammaispalvelulakiehdotuksesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimi
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 182

HEL 2017-006038 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon hallituksen esityksestä 
laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista se-
kä sosiaalihuoltolain muuttamisesta:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee vammaispalvelulainsäädännön 
uudistamisen perusteltuna ja hallituksen esityksen laeiksi pääosin hy-
vänä. 

Lakiehdotuksen 2 §:ssä on määritelty lain soveltamisala. Iäkkäiden 
henkilöiden palvelutarpeiden lisääntyessä pidetään kannatettavana, et-
tä palvelujen järjestämisen painopiste voisi määräytyä selkeästi ensisi-
jaisten lakien mukaisesti. Esimerkiksi eläkeikäisten henkilöiden kohdal-
la tulisi voida varmistaa tarkoituksenmukainen jousto ja yksilöllinen har-
kinta siirryttäessä ikääntyneiden palvelujen piiriin. Lakiin tulisi kirjata, 
ettei vammaispalvelulain mukaisen palvelun maksuttomuus saa olla 
peruste viimesijaisen lain käyttämiseen tilanteissa, joissa ensisijainen 
laki takaisi henkilölle muutoin sopivan palvelukokonaisuuden. 

Vaikka työvalmennus ja tuki on mainittu lain perusteluissa, lakitekstiin 
(8 §, valmennus ja tuki) ehdotetaan lisättäväksi erikseen työvalmennus. 
Lakitekstiin liitettynä se turvaisi valmennuksen ja tuen niille vammaisille 
henkilöille, jotka eivät onnistu työllistymään sosiaalihuollon tai muiden 
palvelujen avulla. Laissa tulisi korostaa työvalmennusta pitkäaikaisena 
ja palkkatyöhön mahdollistavana asiakkaan tarpeen mukaan jatkuvana 
tukena ja valmennuksena, jota voidaan antaa sekä ennen työllistymistä 
että sen jälkeen.

10 §:n (Henkilökohtaisen avun toteuttaminen) kohdalla todetaan, että 
henkilökohtaiseen apuun voidaan liittää terveydenhuollon toimenpiteitä, 
kuitenkin niin, että selkeästi se osa henkilökohtaisesta avusta, joka on 
terveydenhuoltoa, on jatkossa terveydenhuollon vastuulla. Se osa itse-
hoidosta, jonka vammainen henkilö toteuttaisi itse mikäli pystyisi, olisi 
jatkossakin osa henkilökohtaista apua siten, että terveydenhuolto jär-
jestäisi tarvittaessa koulutuksen avustajalle (esimerkiksi katetrointiin tai 
muihin vastaaviin toimenpiteisiin, jotka eivät edellytä terveydenhuollon 
koulutusta). Kotihoito toteuttaisi jatkossa ne palvelut, jotka edellyttävät 
hoitoa niiltä osin, kun ne eivät ole itsehoitoa. Tärkeää olisi, että henkilö-
kohtainen apu erotettaisiin esimerkiksi palveluasumisyksiköissä tapah-
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tuvasta hoidosta. Samoin nähdään epätarkoituksenmukaisena käyttää 
henkilökohtaisia avustajia korvaamaan muuta henkilöstöä esimerkiksi 
vammaisen ollessa sairaalahoidossa. 

13 §:ään (Lasten asumisen järjestäminen) ehdotetaan lisättäväksi mää-
ritelmä sanalle yksikkö. Yksikössä voisi olla korkeintaan 7 lasta. Mikäli 
yksikkö voi olla osa asumisryhmittymää, voidaan tällä saada merkittä-
viä kustannussäästöä muun muassa henkilöstön yhteiskäytön kautta. 

Vammaisen lapsen asuminen tulee toteuttaa ensisijaisesti lapsen oman 
perheen kanssa tukemalla vammaisen lapsen kotona asumista ensisi-
jaisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla sekä tarvittaessa esitysluonnokses-
sa ehdotetun lain mukaisilla palveluilla, kuten esitysluonnoksen 13 
§:ssä todetaan. Vammaisten lasten asumisesta kodin ulkopuolella tulisi 
jatkossakin säätää myös ehdotetussa laissa lastensuojelulain lisäksi. 
Vammaistyön asiakkaana on myös lapsia, jotka vammansa vuoksi ei-
vät voi asua oman perheen kanssa kaikista tukitoimista huolimatta.

Lasten sijoittamisesta kodin ulkopuolelle ehdotetaan seuraavaa tarken-
nusta: Vammaiselle lapselle tulee aina ennen mahdollista asumisen 
järjestämistä kodin ulkopuolelle tehdä sosiaalihuoltolain edellyttämä 
palvelutarpeen arvio ja siinä yhteydessä selvittää mahdollinen lasten-
suojelun tarve. Jos lastensuojelun tarve todetaan, syntyy asiakkuus 
lastensuojeluun. Lasten asuminen tulee voida järjestää molempien la-
kien nojalla, koska vammaistyön asiakkaana on jatkossakin lapsia, jot-
ka vammansa vuoksi eivät voi asua kotona.

Lakiehdotuksen 16 §:ssä (Päiväaikainen toiminta) esitetään että toimin-
ta sisältää palveluun kuuluvat matkat. Päivätoiminnan matkojen tulisi 
olla jatkossakin asiakkaille maksuttomia, mutta niiden järjestämistapa 
tulisi olla ehdotettua joustavampi. Päivätoiminnan matkat ja varsinainen 
päivätoimintapalvelu tulisi erottaa laissa kahdeksi erilliseksi kokonai-
suudeksi, joiden järjestämistapoja tulisi tarkastella erillisinä. Osa asiak-
kaista kykenee käyttämään julkisia liikennevälineitä päivätoimintamat-
koihin. Jatkossa myös henkilökohtaista budjettia tulisi voida hyödyntää 
matkojen järjestämisessä.

17 §:ää (Liikkumisen tuki ja palvelut) ehdotetaan muutettavaksi seuraa-
vasti: Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki ja palve-
lut toteutettuna kuljetuspalveluna taksilla, invataksilla tai muulla ajoneu-
volla. Tämä mahdollistaa tarvittaessa myös muiden ajoneuvojen käy-
tön, kuten esimerkiksi vesialus saaristoalueilla tai kuljetuspalvelun jär-
jestämisen ajoneuvolla, jolla on joukkoliikenneluvat. Liikkumisen tuen ei 
tule olla sidoksissa taksilupiin. 

18 §:ssä (Liiikkumisen tuen ja palvelujen toteuttaminen) on määritelty 
autoavustuksen saaneen asiakkaan oikeus kuljetuspalveluihin. Koska 
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palvelujen tulisi lain mukaan perustua tarpeeseen, ehdotetaan pykälän 
neljänteen kappaleeseen seuraavaa muutosta: …henkilöllä on oikeus 
saada tarvittaessa vähintään kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukau-
dessa vapaa-ajan toimintaan, sosiaaliseen osallistumiseen tai tavan-
omaiseen elämään kuuluvaan toimintaan, jollei tätä pienempi määrä rii-
tä turvaamaan välttämätöntä liikkumista. Lisäksi ehdotetaan, että mikäli 
henkilöllä on käytössään 3 momentissa tarkoitettu auto tai sellainen hä-
nen liikkumistarpeisiinsa sopiva auto, jonka hankintaan on myönnetty 
muuta julkista tukea, henkilön tulisi käyttää pääsääntöisesti kyseistä 
autoa omiin työ- ja opiskelumatkoihinsa. 

28 § (siirtymäsäännökset) ehdotetaan, että siirtymäajaksi määritellään 
viimeistään kaksi vuotta lain voimaantulosta, tai aiemmin mikäli asiak-
kaan palvelutarve muuttuu. Tämä määrittely on tarpeen, koska suurin 
osa esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalvelun tai eri-
tyishuollon päätöksistä on voimassa toistaiseksi.

Lakiesitykseen liittyvät kustannuslaskelmat

Uusi vammaispalvelulaki on tarveperustainen, eikä jatkossa perustu 
diagnoosiin vaan todettuun palvelutarpeeseen. Tämä linjaus tuonee 
uusia asiakasryhmiä palvelujen piiriin. Laskelmissa ei ole arvion mu-
kaan huomioitu lakimuutoksen tuomien uusien asiakasryhmien kustan-
nusvaikutusta mitenkään. 

Helsingissä ikääntyneiden siirto vammaispalvelulain mukaisen palve-
luasumisen piiristä ei tuo lainkaan kustannussäästöjä, koska palvelun 
piirissä olevat asiakkaat ovat poikkeuksetta ikääntyneitä vammaisia.

Autoavustuksiin liittyvät kustannuslaskelmat eivät ole tarkoituksenmu-
kaisia eikä niissä ole huomioitu kaikkia tekijöitä. Selvitysmies on perus-
tanut laskelmansa leasing-auton käyttöön.  Esimerkiksi leasing-autoihin 
tehtäviä muutostöitä, joita lähes kaikkiin autoavustuksen piiriin kuuluviin 
autoihin joudutaan tekemään, ei ole laskelmissa huomioitu mitenkään. 
Autoihin tehtyjen muutostöiden palauttamisen leasing-autoihin arvioi-
daan myös tuovan ennakoimattomia kustannuksia, joita ei ole myös-
kään laskelmassa huomioitu. Haettaessa kustannussäästöjä on merkit-
tävästi edullisempaa, mikäli autoavustukset ja autoihin tehtävät muu-
tostyöt voitaisiin toteuttaa nykyisin mallin mukaan kertakorvausperiaat-
teen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lainsäädännön uudistamisella tavoitellaan kustannusten kasvun hillin-
nän lisäksi sitä, että palvelut vastaisivat paremmin vammaisen henkilön 
yksilöllisiä tarpeita. Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan yhteiskun-
tamme heikoimmassa tilanteessa olevien henkilöiden perusoikeuksia. 
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Tavoitteena on myös parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yh-
denvertaisuutta ja samalla säilyttää nykyiset oikeudet, kuten oikeus pal-
veluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palve-
luihin. Lisäksi tavoitteena on kehittää muun muassa henkilökohtaista 
apua ja lyhytaikaista huolenpitoa sekä valmennusta ja tukea uudenlai-
sina palveluina. Tässä lakiesitys on pääosin onnistunut ja terveyttä ja 
hyvinvointia edistävä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lakiehdotusten lausuntoaika-
taulu on kohtuuton, koska kunnan- ja kaupunginvaltuustojen ja lauta-
kuntien työ on vasta alkanut."

Käsittely

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård oli kutsuttuna asiantuntijana 
kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon kohdasta 
"Lakiesitykseen liittyvät kustannuslaskelmat" poistettiin ensimmäisen 
kappaleen viimeinen lause, joka kuului seuraavasti: "Laskelmassa lap-
sille myönnettävissä palveluissa asiakasmäärät (koskien koko maata) 
vaikuttavat todellista merkittävästi vähäisemmiltä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausunnon kolmas kappale. Esitetty 
lisäys lisää liikaa harkinnan mahdollisuutta siitä, mikä on kohtuutonta ja 
vaarantaa yhdenvertaista kohtelua.

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Katriina Juva: Poistetaan lausunnon kuudes kappale, joka alkaa 
"Valinnanvapauslaissa määritellään ... ja loppuu ...tulevien maakuntien 
hallintokuluja." Lisäksi muutetaan webropol-kaavakkeessa vastausta 
pykälään 11 Henkilökohtaisen avun työnantajamalli (kohta 21) vastauk-
seksi kyllä (onko säännös tarkoituksenmukainen) ja poistetaan webro-
pol-kaavakkeen kohdasta 22 kappale ”Valinnanvapauslaissa määritel-
lään… ja loppuu  … tulevien maakuntien hallintokuluja ” kokonaan.

Kannattaja: Jäsen Tuomas Tuure

Vastaehdotus 3:
Jäsen Leo Bergman: Muutetaan lausunnon kuudennen kappaleen toi-
nen virke muodosta "Tällöin työnantajamallia tulisi harkita perinteisen 
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mallin sijaan toteutettavaksi henkilökohtaista budjettia käyttäen" muo-
toon: "Tällöin työnantajamallia tulisi harkita perinteisen mallin sijaan to-
teutettavaksi henkilökohtaista budjettia käyttäen vain siinä tapaukses-
sa, että valinnanvapauslaissa ei aseteta rajoitteita palveluntarjoajille 
henkilökohtaiseen budjettiin perustuvaan järjestelmään pääsemiseksi. 
Loppukäyttäjän tulisi siis voida ostaa vammaispalvelunsa miltä tahansa 
palvelua tarjoavalta taholta."

Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 4:
Jäsen Tapio Bergholm: Lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
suntoon seuraava virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että la-
kiehdotusten lausuntoaikataulu on kohtuuton, koska kunnan- ja kau-
punginvaltuustojen ja lautakuntien työ on vasta alkanut."

Kannattaja: Jäsen Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katriina Juva): Poistetaan lausun-
non kuudes kappale, joka alkaa "Valinnanvapauslaissa määritellään ... 
ja loppuu ...tulevien maakuntien hallintokuluja." Lisäksi muutetaan liit-
teenä 1 olevassa webropol-kaavakkeessa vastausta pykälään 11 Hen-
kilökohtaisen avun työnantajamalli (kohta 21) vastaukseksi kyllä (onko 
säännös tarkoituksenmukainen) ja poistetaan webropol-kaavakkeen 
kohdasta 22 kappale ”Valinnanvapauslaissa määritellään… ja loppuu  
… tulevien maakuntien hallintokuluja ” kokonaan.
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Leo Bergman): Muutetaan lausun-
non kuudennen kappaleen toinen virke muodosta "Tällöin työnantaja-
mallia tulisi harkita perinteisen mallin sijaan toteutettavaksi henkilökoh-
taista budjettia käyttäen" muotoon: "Tällöin työnantajamallia tulisi harki-
ta perinteisen mallin sijaan toteutettavaksi henkilökohtaista budjettia 
käyttäen vain siinä tapauksessa, että valinnanvapauslaissa ei aseteta 
rajoitteita palveluntarjoajille henkilökohtaiseen budjettiin perustuvaan 
järjestelmään pääsemiseksi. Loppukäyttäjän tulisi siis voida ostaa vam-
maispalvelunsa miltä tahansa palvelua tarjoavalta taholta."

Jaa-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina 
Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Ve-
sikansa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 97 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.08.2017

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

Ei-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katriina Juva): Poistetaan lausun-
non kuudes kappale, joka alkaa "Valinnanvapauslaissa määritellään ... 
ja loppuu ...tulevien maakuntien hallintokuluja." Lisäksi muutetaan web-
ropol-kaavakkeessa vastausta pykälään 11 Henkilökohtaisen avun työ-
nantajamalli (kohta 21) vastaukseksi kyllä (onko säännös tarkoituksen-
mukainen) ja poistetaan webropol-kaavakkeen kohdasta 22 kappale 
”Valinnanvapauslaissa määritellään… ja loppuu  … tulevien maakun-
tien hallintokuluja ” kokonaan.

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku 
Etholen, Katriina Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Mari Rantanen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 10 - 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Mari Rantanen): Poistetaan lausun-
non kolmas kappale. Esitetty lisäys lisää liikaa harkinnan mahdollisuut-
ta siitä, mikä on kohtuutonta ja vaarantaa yhdenvertaista kohtelua.

Jaa-äänet: 5
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Da-
niel Sazonov
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Ei-äänet: 8
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Saku Etholen, Katriina Juva, Esa Olavi 
Lehtopuro, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 5.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Tapio Bergholm): Lisätään sosiaali- 
ja terveyslautakunnan lausuntoon seuraava virke: "Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo, että lakiehdotusten lausuntoaikataulu on kohtuuton, 
koska kunnan- ja kaupunginvaltuustojen ja lautakuntien työ on vasta al-
kanut."

Jaa-äänet: 1
Daniel Sazonov

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku 
Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muu-
rinen, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 1.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
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§ 732
Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset

HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevat Helsingin kaupun-
gin tietosuojalinjaukset.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietosuojalinjausten jatkovalmiste-
lussa ja täytäntöönpanossa kehittämään mahdollisimman helppoja ta-
poja kaupunkilaisille saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä tietosuo-
ja-asetuksen tarkoittamalla tavalla (ns. my data periaate).

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Lisäys päätökseen:

Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietosuojalinjausten jatkovalmiste-
lussa ja täytäntöönpanossa kehittämään mahdollisimman helppoja ta-
poja kaupunkilaisille saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä tietosuo-
ja-asetuksen tarkoittamalla tavalla (ns. my data periaate).

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
2 Tietoturvallisuusliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Helsingin kau-
pungin tietosuojalinjaukset.

Esittelijän perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee voimaan siirtymä-
kauden jälkeen 25.5.2018. Kyseessä on laaja uudistus, joka asettaa 
huomattavia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle kunnissa, yri-
tyksissä ja muissa organisaatioissa. Asetuksella luodaan kansalaisille 
uusia oikeuksia sekä henkilötietoja käsitteleville uusia velvollisuuksia. 
Tarkoituksena on vastata teknologian nopeaan kehitykseen ja digitali-
soitumisen haasteisiin sekä parantaa henkilötietojen suojaa verkkoym-
päristössä.

Tietosuoja-asetuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntiin rekisterinpitä-
jänä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Asetuksen lähtökohtana on rekiste-
rinpitäjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että käsitellyt henkilötiedot 
ovat suojassa. Rekisterinpitäjän uusiin velvollisuuksiin kuuluu turvata, 
että henkilötietojen suojaus tapahtuu niin pitkälle kuin mahdollista auto-
maattisesti.

Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös helpottaa rekisteröityjen 
mahdollisuuksia olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja käyttää asetuksen 
rekisteröidylle antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajas-
ti tietoa rekisteröidylle sekä rekisterien sisällöistä että rekisterinpitäjän 
toiminnasta ja teoista.

Asetus asettaa rekisterinpitäjän velvollisuuden viivytyksettä ilmoittaa 
tietomurroista sekä tietosuojaviranomaiselle että tietyin edellytyksin re-
kisteröidylle itselleen. Rekisterinpitäjälle säädetään myös velvollisuus 
tietyissä tilanteissa laatia tietosuojavaikutusten arviointi tai pyytää en-
nakkolupaa henkilötietojen käsittelylle.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tulee ottaa huomioon hankit-
taessa uusia henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjestelmiä. 
Myös jo käytössä olevien tietojärjestelmien osalta on sopimukset syytä 
käydä läpi sen arvioimiseksi, ovatko sopimusten sisältämät henkilötie-
tojen käsittelyä koskevat ehdot riittäviä takaaman sen, että henkilötieto-
jen käsittely on lainmukaista.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus vas-
taa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet 
ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Vahvistamalla liitteenä olevat tieto-
suojalinjaukset kaupunginhallitus ohjaa niin kaupungin valmistautumis-
ta tietosuoja-asetuksen voimaantuloon kuin tietosuoja-asetuksen mu-
kaisten velvoitteiden täyttämistä asetuksen voimaantulon jälkeen. 
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Linjauksia täydennetään, kun valmisteilla olevan kansallisen tietosuoja-
lainsäädännön uudistus etenee ja kun asetuksen soveltamisesta saa-
daan tarkempia ohjeita tietosuojaviranomaisilta. Tietosuoja-asetuksen 
voimaantuloon valmistautumisen ohjaamiseksi on kuitenkin tarpeellista 
vahvistaa ohjeet jo tässä vaiheessa. 

Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävät tietosuojalinjaukset 
on valmistellut kaupunginjohtajan 4.1.2017 asettama tietosuojatyöryh-
mä. Työryhmä on antanut kaupunginjohtajalle loppuraporttinsa 
16.5.2017.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
2 Tietoturvallisuusliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.06.2017 § 700

HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.06.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
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sari-anna.pennanen(a)hel.fi
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§ 733
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 31. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 3.8.2017
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

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
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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 724, 725, 726, 729, 731 ja 733 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 727, 728, 730 ja 732 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

726 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo Terhi Koulumies

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.08.2017.


