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Kokousaika 06.11.2017 16:00 - 17:04

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Mäki, Tiina vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija
Seppälä, Johanna vuorovaikutuspäällikkö

asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:47, läsnä: 
osa 989 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
988 - 1003 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
988 ja 993 §:t

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
989 - 992 ja 994 - 1003 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
988 - 1003 §:t
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§ Asia

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

989 Asia/10 Osallisuusmallin toimeenpano ja rahoitus

990 Asia/2 F 29.11.2017, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

990 Asia/2 V 29.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

991 Asia/3 V 29.11.2017, Vuokrausperusteet Pitäjänmäen ja Mellunkylän asunto-
tonteille ja autopaikkatontille

992 Asia/4 V 29.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

993 Asia/5 Kansliapäällikön virkamatkat

994 Asia/6 Pormestarin ja apulaispormestarien virkamatkat

995 Asia/7 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien lounassetelin arvon 
korottamisesta

996 Asia/8 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalideille tarjottavan pesula-
palvelun arvon korottamisesta

997 Asia/9 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite agilitykenttien ja koiraharrastusaluei-
den saamisesta kaupunkiin

998 Asia/11 Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 
16037/1)

999 Asia/12 Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuk-
sesta

1000 Asia/13 Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

1001 Asia/14 Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

1002 Asia/15 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asun-
torakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

1003 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 988
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 Terhi 
Koulumiehen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Anni Sin-
nemäen ja Jaana Pelkosen.

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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§ 989
Osallisuusmallin toimeenpano ja rahoitus

HEL 2017-010829 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityksen 10 kokouksen toisena asia-
na. 

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Johanna Seppälä. Asiantuntija ei 
ollut läsnä päätöksenteon aikana. 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle yksimielisesti Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön VII osan 27 luvun mukaisten 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteiden ja niiden osatekijöihin 
perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemiseksi vuosina 2018-2021 
seuraavaa: 

Kaupunginhallitus toteaa, että yleisistä  käyttövaroista ohjataan kau-
punginkanslian käyttöön aiemmin lähiöprojektin käytössä ollut, enin-
tään 500 000 euroa, käytettäväksi alueellisen osallisuuden toimeenpa-
noon ja osallistuvan budjetoinnin teknisen alustan kehittämiseen ja yllä-
pitoon.
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Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa valmiste-
lemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi siten, että osalli-
suusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuosittain osallistuvan budje-
toinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon henkilöstön, alueellisen 
osallisuuden käyttömenot, sekä osallistuvan budjetoinnin alueellisesti 
päätettävät summat.

Vielä kaupunginhallitus päättää kehottaa toimialalautakuntia osaltaan 
raportoimaan osallisuuden toteutumisesta kaupunkistrategian arvioin-
nin yhteydessä valtuustokauden puolessa välissä. 

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistami-
sen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilais-
ten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä 
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyt-
töön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjä-
raadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alu-
eellinen osallistuminen. Valtuuston linjaus on jatkoa kahden aikaisem-
man valtuustokauden strategian pyrkimykselle kaupunkilaisten osalli-
suuden vahvistamiseen.

Kaupunginjohtaja asetti työryhmän 23.3.2016 ja 23.6.2016 selvittä-
mään ja valmistelemaan uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalauta-
kuntarakenteeseen kytkeytyvää osallisuus- ja vuorovaikutusmallia sekä 
työryhmän 11.1.2017 mallin toimeenpanemiseksi ja jatkovalmistelemi-
seksi. 

Valmistelun pohjana ovat olleet uuden kuntalain osallisuussäännökset. 
Lisäksi on haettu Helsinkiin soveltuvaa, pidemmälle menevää mallia, 
joka kytkeytyy uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntara-
kenteeseen. Mallin valmistelun painopiste on ollut kaupunkitasoisten 
yhteisten periaatteiden laatimisessa ja kaupunginvaltuuston periaate-
päätöksessä todettujen yksityiskohtien selvittämisessä ja niihin liittyvien 
esitysten laatimisessa. 

Kaupunkilaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien 
laajamittaisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollistava Helsin-
gin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli on keskeisessä roolissa tavoitel-
taessa kaupungin toiminnan asukaslähtöisyyden, yhdessä tekemisen ja 
kaupunkilaisten osallisuuden laajentumista. 

Mallin valmistelu on tehty yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kans-
sa.
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Osallistumisen ja vuorovaikutuksen lähtökohdat ja periaatteet

Helsingissä osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosään-
töön (osa V Osallistuminen ja viestintä, luku 27 Kaupunkilaisten ja pal-
velunkäyttäjien osallistumisoikeus § 1). 

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteet ovat kunnan jäsenten ja 
palveluiden käyttäjien osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen 
kaupungin palveluiden kehittämisessä, omaehtoisen toiminnan mahdol-
listaminen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen. 
Hallintosääntöön kirjatut osallistumisen ja vuorovaikutuksen osatekijät 
ovat hallinnon avoimuus, selkokielinen ja monikanavainen viestintä, 
alueellisen osallistumisen ratkaisu, osallistuva suunnittelu ja osallistuva 
budjetointi, asukaslähtöisyyttä edistävät käyttäjä- ja asiakasraadit sekä 
asiakaskokemuksen ja palautteen hyödyntäminen, toimivat aloitekäy-
tännöt ja kansalaistoiminnan kannuste- ja tukimenettelyt.  Periaatteet ja 
osatekijät perustuvat kuntalaisten esiin nostamiin näkökulmiin vuorovai-
kutuksessa Kerrokantasi- verkkokyselyssä, yhteiskehittämispäivillä ja 
neljässä asukasillassa. 

Hallintosäännön III osan 9 luvun 1 § mukaisesti pormestari vastaa kun-
talaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. 2 §:ssä vas-
taavasti on määrätty, että apulaispormestari vastaa toimialallaan kunta-
laisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto ohjaa kaupungin 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä hallintosäännön II osan 
4 luvun 2 § mukaisesti.

Helsingin kaupunkistrategiaan 2017–2021 on kirjattu visio maailman 
toimivimmasta kaupungista. Toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhden-
vertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallista-
valle toimintatavalle. Tavoitteeksi on asetettu Helsinki, joka on asukas- 
ja käyttäjälähtöinen kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus elää koke-
musrikasta elämää. 

Helsinki haluaa kaupunkistrategialla myös vahvistaa asemaansa osalli-
suuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Tavoitteena on, 
että asukkaat ja yritykset luottavat kaupungin toimintaan, että heidän 
todellinen vaikutuksensa toimintaan vahvistuu ja että modernit osalli-
suuskäytännöt parantavat väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhden-
vertaisuutta ja palvelujen laatua. Kaupunki edesauttaa dialogia sekä 
aktivoi heikoimmassa asemassa olevia osallistumaan.

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli muodostaa kokonaisuuden, 
joka tukee edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista. Kokonaisuus 
muodostaa uuden kaupunkitasoisen toimintamallin, jolla lisätään asuk-
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kaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin palveluihin ja 
päätöksentekoon, tehdä yhdessä vaikuttavia tekoja ja toimia toisten hy-
väksi. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toimintakokonaisuus edesaut-
taa myös dialogia ja väestöryhmien välistä ymmärrystä ja yhdenvertai-
suutta.

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kokonaisuus Helsingissä

1.) Alueellinen osallisuus

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 periaatelinjausten mukaan Helsingin 
johtamisjärjestelmään ei olla perustamassa kuntalain 36 § mukaisia 
alueellisia toimielimiä. 

Aikaisemmissa kokeiluissa sekä osallisuusmallin rakentamiseksi järjes-
tetyillä yhteiskehittämispäivillä tunnistettiin tarve toimintamallille alueel-
liseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, keskusteluun ja koordinaa-
tioon kaupunginosissa poikkihallinnollisesti ja yhdessä paikallistoimijoi-
den kanssa. Erityisesti tukea toivottiin asukkaiden, yhteisöjen ja yritys-
ten aloitteiden edistämiseen ja keskusteluyhteyden synnyttämiseen 
kaupunkiorganisaation kanssa. Alueellinen osallistuminen nousi esiin 
myös syksyllä 2015 toteutetussa johtamisen uudistamisen verkkoaivo-
riihessä. Alueellisen osallistumisen kehittäminen ja kaupungin jalkautu-
minen kaupunginosiin on nähty tärkeänä. 

Tulevaisuuden kaupungin rooli on yhä vahvemmin toimia alustana it-
seorganisoituvalle ja omaehtoiselle toiminnalle, joka voi edesauttaa ra-
kentamaan yhteyksiä eri toimijoiden välille ja uusien ratkaisujen löytä-
mistä. Yhteiskehittämispäivillä syntynyt ehdotus stadiluotseista tarjoaa 
selkeän ja suunnitelmallisen ratkaisun alueen erityispiirteet huomioi-
vaan kehittämiseen.

Stadiluotsit ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallis-
toimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdo-
tustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuu-
henkilö. Yhteensä stadiluotseja palkataan seitsemän, joista kullakin 
ovat vastuulla yhden suurpiirin kaupunginosat. Helsinki on tilastollisesti 
jaettu seitsemään suurpiiriin, joiden koko vaihtelee noin 40 000 asuk-
kaasta noin 110 000 asukkaaseen. Stadiluotsit tuntevat oman suurpii-
rialueensa toimijat ja asiat. Stadiluotsit rakentavat yhdessä alueiden toi-
mijoiden kanssa alueelle sopivat yhteistyöfoorumit. Stadiluotsit toimivat 
tiiviissä yhteistyössä toimialojen osallisuus- ja vuorovaikutustyötä teke-
vien ja palveluissa työskentelevien kanssa.

Suurpiirejä hienojakoisempi alueellinen yhteistyö mukautetaan alueen 
erityispiirteisiin. Asukkaiden ei tarvitse tietää kunkin stadiluotsin vastuu-
alueita, vaan asukkaille tulee olla helppoa löytää oman kaupunginosan-
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sa stadiluotsi. Stadiluotsin aluetuntemuksen ja yhteistyöverkostojen 
kautta muodostetaan kokonaiskuva siitä, mitä toiveita, tarpeita ja re-
sursseja asukkailla, yhteisöillä ja yrityksillä on oman alueensa kehittä-
misen suhteen. Stadiluotsien avulla asukkaat ja yhteisöt myös löytävät 
nykyistä helpommin yhteistyökumppaneita, joilla on samansuuntaisia 
intressejä. 

Stadiluotsit edistävät dialogia ja aktivoivat eri väestöryhmiä osallistu-
maan. Stadiluotsin, sosiaali- ja terveysviraston yhdyskuntatyöntekijöi-
den sekä toimialojen valmistelijoiden yhteistyön avulla voidaan ede-
sauttaa sellaisten toimintatapojen syntymistä, joilla yhteiskunnan margi-
naalissa elävien ja erityisryhmien ääni tulee nykyistä paremmin kuulu-
viin heitä koskevissa asioissa.

Stadiluotsit ovat mukana osallistuvan budjetoinnin vuosittaisessa toi-
meenpanossa. Yhteistyössä osallistuvan budjetoinnin projektipäällikön 
kanssa he tukevat eri väestöryhmiä aloitteiden tekemisessä ja äänestä-
misessä. Stadiluotsien työnkuvassa korostuu osallistuvan budjetoinnin 
hanke-ehdotusten yhdenvertaisuuden ja moniäänisyyden varmistami-
nen.

Kaupunginosien tasolla yhteistyötä voidaan organisoida monella tavalla 
eri toimijoiden kesken. Asukasfoorumien, kaupunginosakokousten ja 
erilaisten yhteistoimintaryhmien myötä voidaan edistää kaupungin ja 
kuntalaisten välisen yhteistyön sujuvuutta koordinoidusti. Monet paikal-
liset yhteisöt järjestävät kaupunkilaisille tärkeää toimintaa ja tapahtumia 
ja muodostavat verkostoja edistääkseen tavoitteitaan. Kaupungin toimi-
pisteet kuten kirjastot, nuorisotalot ja leikkipuistot tarjoavat hyvin katta-
van verkon asukkaiden ja yhteisöjen tiedonhankinnan ja viranomaisyh-
teyksien luomisen pohjaksi. Toimintatapa tuottaa paikallista ja oikea-ai-
kaista tietoa sekä koko yhteisön, että kaupunkiorganisaation käyttöön. 

Nyt esitetyn alueellisen osallistumisen mallin kautta lisätään osallista-
van suunnittelun käyttöä sekä kuntalaisten, yhteisöjen ja valmistelusta 
vastaavien viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien välistä vuoropuhe-
lua. Mallissa luodaan kaupunginosiin alueelliset yhteistyö- ja viestintä-
rakenteet ja resurssit edistämään kaupunkilaisten ja kaupungissa toimi-
vien yhteisöjen keskinäistä vuoropuhelua, yhteistoimintaa sekä alueel-
listen kehittämistoimien yhteensovittamista.

2) Yritysluotsit

Alueelliseen osallisuuteen liittyvät tiiviisti myös alueella toimivat yrityk-
set ja niiden kytkeytyminen alueen kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan. 
Alueellisella osallistumisella halutaan myös edistää paikallista elinvoi-
maisuutta, uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja paikallis-
ten yritysten toimintaedellytyksiä, verkottumista sekä yhteistyötä alueen 
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muiden toimijoiden kanssa. Yritysluotsitoiminta edesauttaa paikallisten 
yritysten menestystä ja luo paikallisia liiketoiminta-, elinkeino- ja työllis-
tymismahdollisuuksia. 

Yritystoiminnan tukemiseksi tarvitaan myös ohjaus- ja tukipalveluita. 
Yritysten palvelu- ja tietotarpeet kohdistuvat useimmiten kaava-, tontti-, 
liikenne- ja lupa-asioihin sekä julkisiin hankintoihin, erilaisiin tukiin ja 
kehittämistoimintaan. Kaupunki tarvitsee (stadiluotsien rinnalle) asian-
tuntijoita, jotka palvelevat yrityksiä ja muita yhteisöjä edellä mainituissa 
tehtäväkokonaisuuksissa sekä ohjaamaan joko sähköiseen palvelupro-
sessiin tai asiasta vastaavalle taholle. Toimeenpano edellyttää kolmen 
yritysluotsin vakanssin osoittamista tehtävään ja tiivistä yhteistyötä kau-
punginkanslian elinkeino-osaston ja kaupunkiympäristötoimialan kans-
sa.

3.) Osallistuva budjetointi

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 periaatepäätöksessä linjattiin osallistu-
van budjetoinnin käytön vakinaistamisesta nuorisotoimessa ja opetuk-
sessa ja annettiin tehtäväksi selvittää laajentamista muihin soveltuviin 
toimiin. Osallistuvalla budjetoinnilla on Helsingissä tarkoitettu käyttö-
suunnitelman puitteissa tapahtuvaa toiminnan painopisteiden tarkenta-
mista yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Toimintatapa on ollut käy-
tössä mm. rakennustoimessa ja kaupunginkirjastossa sekä hanke- tai 
toimipistekohtaisesti, kuten Maunulan uudessa monitoimitalossa.

Kasvatus- ja koulutustoimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan 
nuorille suuntaama RuutiBudjetti -malli jatkuu 1.6.2017 jälkeen toimia-
lojen tekemien päätösten mukaisesti. Vuonna 2017 malli levitetään kai-
kille Helsingin alueille. Nuorisotoimi on lisäksi varannut 200 000 euroa 
vuoden 2017 toimintamenoista osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. 
Opetusvirasto on käyttänyt Ruuti-aloitteisiin perusopetuslinjalla 230 000 
euroa (2016) ja toisen asteen koulutuksessa 38 000 euroa.

Osallisuustyöryhmä on perehtynyt valmistelun aikana osallistuvan bud-
jetoinnin kansainvälisiin esimerkkeihin ja ehdottaa, että Helsingissä so-
velletaan muun muassa Reykjavikin, Barcelonan, Madridin, New Yorkin 
ja Pariisin käyttämää menettelyä, jossa vuosittain järjestetään asukkai-
den esittämien hanke-esitysten välinen äänestys. Malleissa kaupunki 
on jaettu alueisiin, joiden kesken summa on jaettu alueiden asukas-
määrän perusteella. Näin varmistetaan, että hankkeita kohdistuu laa-
jasti kaupungin alueelle. Osallistuvan budjetoinnin kaupunkitasoinen 
toimeenpano edellyttää digitaalista alustaa, jolla ehdotuksia kerätään, 
käsitellään ja saatetaan päätöksentekoon.

Osallisuustyöryhmä ehdottaa kansainvälisten mallien ja asukkaiden toi-
veiden perusteella Helsinkiin osallistuvan budjetoinnin mallia, jossa 
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kaupunkilaisten äänestettäväksi osoitettava summa on jaettu seitse-
mälle suurpiirille asukasmäärän mukaan. Tämän lisäksi osa summasta 
on varattu koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. 

Ehdotuksia voivat tehdä ja äänestää 13 vuotta kyseisenä vuonna täyt-
tävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Ehdotettava ikäraja on kansain-
välisesti vertailtuna matala. Ikärajan alentaminen osallistuvan budje-
toinnin kokeilussa tukee kouluissa uuden opetussuunnitelman toteutta-
mista, luo uusia mahdollisuuksia nuorten kansalaistoiminnalle ja tuottaa 
jokaiselle teini-ikäiselle todellisen ja säännöllisen vaikuttamismahdolli-
suuden. Samaan aikaan alueellisesti toteutettu kokeilu vastaa esimer-
kiksi yhteiskehittämispäivillä nousseeseen toiveeseen saada alueille 
kehittämisrahaa, joka ei ole etukäteen sidottu tiettyihin projekteihin. 

Määräraha on jaettu koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin sekä alueel-
lisiin hankkeisiin. Alueiden määrärahat määräytyvät asukasluvan pe-
rusteella. Osallistuvaan budjetointiin ehdotettaville hankkeille voidaan 
asettaa kriteereitä vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan, joita ohjaa-
vat kaupunkistrategia sekä maankäyttösuunnitelmat ja täydennysra-
kentamiseen liittyvät tavoitteet. 

Mallin toimeenpanossa on olennaista huolehtia osallisuuden yhdenver-
taisuudesta. Tämän vuoksi esimerkiksi monipuolisilla palvelukeskuksil-
la, nuorisotaloilla, kirjastoilla ja kouluilla on keskeinen rooli aloitteiden ja 
äänestämisen tukemisessa sekä asukkaiden keskinäisen vuorovaiku-
tuksen, jopa empatian, edesauttamisessa. Tukemalla heikommassa 
asemassa olevien osallistumista sekä eri väestöryhmien keskinäistä 
oppimista ja vuorovaikutusta, Helsinki tekee myös kansainvälisesti 
edistyksellistä demokratiatyötä. Helsingin vahvuuksia osallistuvan bud-
jetoinnin toteuttajana ovat esimerkiksi palvelumuotoilun osaaminen, 
laajamittainen läsnäolo kaupunginosissa, uusi opetussuunnitelma sekä 
asukkaiden varsin suuri luottamus julkista valtaa kohtaan.

4.) Toimialojen osallisuustyö

Hallintosäännössä on määritelty osallisuuden periaatteet ja osatekijät, 
jotka koskevat koko kaupunkiorganisaatiota. Strategiassa on asetettu 
osallisuuden tavoitteet. Toimialojen erilaisista tehtävistä johtuen sovel-
tuvat menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelevat. 

Toimialat ovat käynnistäneet hallintosäännön tarkoittamien osallisuu-
den toimenpiteiden käytön valmistelun, jotka kuvaavat kaupunkitasois-
ten periaatteiden soveltamistapoja kyseisellä toimialalla.  

Toimialat raportoivat osallisuussuunnitelman toteutumisesta säännölli-
sesti apulaispormestarille sekä toimialalautakunnalle. 
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5.) Vapaaehtoistoiminta

Helsingin kaupungin organisaatiossa toimii tällä hetkellä yhdeksän (9) 
kokopäiväistä vapaaehtoistyön koordinaattoria ja reilu kuusikymmentä 
(60) työntekijää vapaaehtoistoiminnan ohjaajina ja vastuuhenkilöinä, 
joilla vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja vapaaehtoisten ohjaaminen 
sekä järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on osa perustehtävää tai 
koordinointia tehdään oman toimen ohessa. 

Koordinaattoreista kaksi työskentelee kaupunginkansliassa, kolme 
työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla, yksi kaupunkiympäristön 
toimialalla, kolme kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sekä yksi Korkea-
saaren eläintarhassa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus kannustaa 
määrittelemään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjakoa uudel-
leen. 

Kaupunkitasoisen vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta tulee jatkossa 
tarkastella siten, että vapaaehtoistoiminta tuottaa osaltaan ratkaisuja 
kaupungin strategiassa määriteltyihin haasteisiin ja että tehtävät katta-
vat mahdollisimman laajasti kaupungin palvelukokonaisuudet. Toimin-
nan uudelleenjärjestelyksi esitetään, että kaikki vapaaehtoistoiminnan 
täysipäiväiset koordinaattorit (pois lukien Korkeasaari) keskitetään yh-
delle toimialalle. Keskitetympi malli tarjoaa mahdollisuuden tarjota kun-
talaisille selkeämmän ja helpomman osallistumis- ja perehtymismah-
dollisuuden. Selkein vaihtoehto on keskittää koordinaatio kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle, jossa on avustustoiminnan myötä syntynyttä 
kansalaistoiminnan asiantuntemusta. 

Vakanssien siirtäminen toimintabudjetteineen ehdotetaan tehtäväksi 
1.1.2018, mikä mahdollistaa uuden toimintamallin rakentamisen yhdes-
sä asukkaiden, yhteisöjen ja työntekijöiden kanssa. Toiminnan keskittä-
minen vahvistaa yhteisiä käytäntöjä, parantaa palvelun saavutettavuut-
ta kuntalaisille ja poistaa päällekkäisyyksiä. Luomalla vapaaehtoistoi-
minnan koordinaattoreista nykyistä vahvempi työyhteisö mahdolliste-
taan entistä paremmin vapaaehtoistoiminnan kaupunkitasoinen kehittä-
mistyö sekä vapaaehtoistoiminnan helpompi löydettävyys.

6.) Kaupungin tilojen käytön avaaminen

Vs kaupunginjohtaja päätti 7.9.2016 § 60 hyväksyessään Asukas- ja 
yhteisöyhteistyö alueilla -työryhmän loppuraportin, että työryhmän eh-
dottamat kaupungin julkisten palvelutilojen käyttöä koskevat periaatteet 
otetaan huomioon osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelussa.

Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä 
kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi ja 
kaupungin toimialojen yhteistyön edistämiseksi eri kaupunginosissa. Ti-
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lojen helpommat käyttömahdollisuudet olivat yksi yleisimpiä teemoja 
osallisuusmallin valmisteluun liittyneissä kuulemisissa. 

Aiemman organisaation hallintokunnissa oli erittäin vaihtelevia käytän-
töjä siinä, millä perusteilla tiloja luovutettiin kansalaisyhteiskunnan käyt-
töön. Kaupungin julkisten palvelutilojen käytön avaamiseksi on toteutet-
tu erilaisia joustavampaan tilankäyttöön liittyviä kokeiluja. Esimerkiksi 
Varaamo-palvelusta kaupunkilaiset voivat varata kaupungin julkisia työ-
pisteitä sekä laitteita käyttöönsä. Varaamo-palvelun tavoitteena on jul-
kisten tilojen käytön tehostaminen, saavuttavuuden parantaminen ja ti-
lojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilava-
rauskäytäntöjä yhtenäistämällä.

7.) Avoin data

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksil-
le tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation 
ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Avoimella da-
talla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä, päätöksenteon 
seurattavuutta ja palveluiden löydettävyyttä sekä edistetään innovatii-
visten uusien palveluiden rakentamista avaamalla lisää dataa ja ohjel-
mistorajapintoja kaikkien käyttöön. Avoimen datan ja tiedon julkaisemi-
sen myötä kaupungin tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on hel-
posti ja esteettömästi kaupunkilaisten ja yritysten avoimesti käytettävis-
sä ja hyödynnettävissä.

8.) Vaikuttajatoimielimet

Kaupunginkanslia ja toimialat varmistavat, että kuntalaissa määritellyillä 
toimielimillä (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuustoa 
vastaava Ruudin ydinryhmä) on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa 
kaupungin palveluihin ja päätöksentekoon.

9.) Aloitteet ja palautteet

Kunnan jäsenten ja palvelun käyttäjien aloitteet sekä nuorten aloitteet 
tuodaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi kahdesti vuodessa. Kaupunki 
huolehtii palautekanavassa kaupunkilaisille annetun palvelulupauksen 
täyttymisestä viiden arkipäivän vastausajan osalta. Kaupunki kehittää 
palautedatan hyödyntämistä osana palvelujen ja toiminnan kehittämistä 
ja johtamisen tukena.

Kaupunkilaiset hyödyntävät myös oikeusministeriön tarjoamia digitaali-
sia aloite- ja lausuntopalveluja Demokratia.fi -verkkosivustolla.

10.) Digitaalinen osallisuus
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Helposti saavutettavien ja käyttäjälähtöisten verkkopalveluiden välityk-
sellä kaupunkilaiset pääsevät sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta 
osallistumaan ja vaikuttamaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Kerro-
kantasi.hel.fi- palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla 
kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevis-
ta asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä, kommentoitavina ja peu-
kutettavina (rekisteröidyt käyttäjät).

Helsinki-sovellus tuo kaupunkilaisten palvelut kännykkään. Beta- vai-
heen sovelluksessa on käytössä kaupungille palautteen antomahdolli-
suus. Tulevaisuudessa Helsinki-sovellus osaa mm. kertoa push-vies-
teillä käyttäjää kiinnostavista lähiympäristön tapahtumista, Kerro kanta-
si -välilehdellä voi kertoa mielipiteensä paikallisista kysymyksistä ja saa 
tietoa lähiseudun kaupungin päätöksistä. Kaikkien toimialojen käytössä 
olevassa sähköisessä palautekanavassa voi antaa palautetta tai kysyä 
kaupungilta, lähettää ehdotuksia, kiitoksia tai moitteita.

Osallisuusmallin seuranta ja johtaminen

Osallisuuden arviointiin laaditaan sekä kaupunkitasoiset että toimiala-
kohtaiset mittarit, joita seurataan vuosittain ja strategiakausittain. Mitta-
reissa tulee mitata sekä kuntalaisten kokemusta demokratian toimin-
nasta että osallisuusprosessien toimivuutta. 

Osallisuuden johtaminen on osa toimialojen päivittäisjohtamista. Kau-
pungin yhteisten toimenpiteiden edistämiseksi ehdotetaan perustetta-
vaksi kaksitasoinen ohjausrakenne. 

Osallisuusmallin kehittämisen tueksi pormestarin on tarkoitus perustaa 
osallisuuden neuvottelukunta. Osallisuuden neuvottelukuntaan kutsu-
taan kansalaisyhteiskunnan, yritysten sekä korkeakoulujen edustajia. 
Tämän lisäksi kansliapäällikön on tarkoitus nimetä kaupunkiorganisaa-
tion sisäisen osallisuuden ja vuorovaikutuksen ohjausryhmä, jossa on 
kaupunginkanslian ja toimialojen edustus.

Osallisuusmallin toimeenpano arvioidaan valtuustokauden lopuksi osa-
na kaupunkistrategian arviointia. Kaupunginkanslian kaupunkitietoyk-
sikkö toteuttaa arvioinnin ja mallin kehittämisestä päätetään saavutettu-
jen tulosten asukaspalautteen perusteella.

Resursointi

Mallin toimeenpanemiseksi esitetään henkilö- ja toimintamäärärahojen 
osoittamista kaupunginkansliaan yhteensä 1 286 740 (palkkamenot 
766 740 euroa, 280 000 euroa alueellisen osallistumisen käyttömenot, 
teknisen alustan kehittämis- ja ylläpitotyö 41 000 euroa). Kaupunginhal-
lituksen yleisistä käyttövaroista ohjataan kaupunginkanslian käyttöön 
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aiemmin lähiöprojektin käytössä ollut määräraha 500 000 euroa. Lisäk-
si toimeenpanoon osoitetaan 587 740 euroa osallisuusrahastoksi muu-
tettavasta lähiörahastosta, jonka vuosittainen käyttö on kokonaisuudes-
saan 5 000 000 euroa.

Alueellisen osallisuuden mallin toteuttamiseen palkataan suurpiirikoh-
taiset seitsemän stadiluotsia, joiden palkkakulut sivukuluineen ovat yh-
teensä 387 982 euroa sekä tiimipäällikkö 70 827 euroa. Käyttömenoja 
alueellisiin tapahtumiin, viestintään, koulutukseen, puhelin- ja matkaku-
luihin sekä alueellisiin toimitilavuokriin osoitetaan 280 000 euroa (noin 
40 000 euroa/alue huomioiden suurpiirien asukaspohjat). 

Yritystoiminnan tukeen ja kytkeytymiseksi osaksi alueellista toimintaa 
palkataan kolme yritysluotsia, joiden palkkakulut sivukuluineen on 166 
278 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin kehitysprojektipäällikön ja teknisen projekti-
päällikön palkkaukseen sivukuluineen osoitetaan 141 653 euroa. Ohjel-
mistokehitys osallistuvan budjetoinnin verkkoalustan rakentamiseen se-
kä kehittämiseen ja ylläpitoon 41 000 euroa.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin osallistuva budjetointi resursoidaan 
muuttamalla lähiörahasto osallisuusrahastoksi. 

Vuodesta 1996 alkaen toiminut lähiöprojekti on koordinoinut ja organi-
soinut lähiörahaston esikaupunkien kehittämiseen liittyviä hankkeita 
hallintokuntien sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kans-
sa. Lähiörahaston tarkoituksena on ollut Helsingin lähiöiden arvostuk-
sen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. 
Rahaston varoja on käytetty joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä 
muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kau-
punginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projek-
tien rahoitukseen. 

Lähiöprojektin ydintehtävänä on ollut Helsingin esikaupunkialueiden 
imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitilarakentamista, ko-
rostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteettiä sekä tuke-
malla saavutettavien palvelujen edellytyksiä osana viihtyisää kaupun-
kiympäristöä. Toimintatavassa on korostunut kumppanuus ja asukaso-
sallisuus. Aluekohtaisen toiminnan tavoitteena on ollut pyrkiä yhtäaikai-
sesti kohentamaan julkisen ympäristön parantamista, täydennyskaavoi-
tusta sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn pyrkiviä toimenpiteitä alu-
eellisesti. 

Osallisuus ja vuorovaikutusmallin kokonaisuuden tavoitteet ja toiminta-
periaatteet ovat monilta osin hyvin yhteneväiset lähiöprojektin kanssa. 
Osallisuusmallin eri osa-alueista muodostuva toimintakokonaisuus le-
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vittää lähiöprojektin vahvuutena pidetyn toimialarajat ylittävän, kumppa-
nuuteen ja asukasosallisuuteen sekä elinkeinojen edellytysten vahvis-
tamiseen perustuvan alueellisen lähestymistavan Helsingin kaikille esi-
kaupunkialueille sekä keskustaan. 

Osallistuva budjetointi avaa kanavan koko kaupunkiyhteisölle priorisoi-
da julkisen ympäristön investointeja paikallistasolla. Stadiluotsien alue-
kohtaisessa työnkuvassa korostuu eri toimintojen ja asukasaloitteiden 
koordinaatio ja tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, heikompien 
ryhmien aktivoiminen sekä yhteistyöverkostojen rakentaminen ja vies-
tintä. Yritysluotsien työn tavoitteena puolestaan on elinkeinojen edelly-
tysten vahvistaminen. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa stadiluotsit, 
yritysluotsit sekä toimialoilla ja niiden palvelukokonaisuuksissa työsken-
televät paikallistason toimijat toimivat tiiviissä asukas- ja yhteisöyhteis-
työssä toimenpiteiden ja resurssien yhteen sovittamiseksi. Tavoitteena 
on edistää toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja turvallisuutta 
paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Lähiörahaston muutos osallisuusrahastoksi edellyttää kaupunginval-
tuuston päätöstä rahaston sääntöjen muuttamisesta. Muutoksen jäl-
keen varojen käyttötarkoitus on laajempi kuin mitä lähiörahaston sään-
nöt ovat mahdollistaneet. 

Osallistuvan budjetoinnin toimintamallissa kaupunginhallitus osoittaa 
osallisuusrahaston varoja osallistuvan budjetoinnin käyttöön vuosittais-
ten teemojen ja kriteereiden mukaisesti. Osallistuvan budjetoinnin me-
nettelyn kautta rahoitetaan jatkossakin hankkeita, joilla on merkitystä 
esikaupunkialueiden myönteiselle kehittymiselle. Lähiörahaston vuosit-
tainen jakovara on ollut 5 000 000 euron tasolla. Lisäksi kaupunkiym-
päristön toimialan talousarvioon on sisältynyt lähiöprojektia varten vuo-
sittain noin 500 000€.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Toimialat
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§ 990
F 29.11.2017, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beviljar Jan D. Oker-Blom avsked från förtroendeupp-
draget som fullmäktigeersättare räknat från 4.12.2017.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ansökan om avsked

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Jan D. Oker-Blom (SFP) har 5.10.2017 anhållit om avsked från förtro-
endeuppdraget som fullmäktigeersättare. Enligt 70 § 3 mom. i kommu-
nallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroende-
uppdraget. Fullmäktigeledamöter och -ersättare beviljas avsked av full-
mäktige.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamöter-
na av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti 
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och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet le-
damöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämn-
den på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om 
antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandat-
period. Efter fullmäktigesammanträdet sammanträder centralvalnämn-
den nästa gång 30.11.2017.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ansökan om avsked

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Centralvalnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningscentralen
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§ 990
V 29.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Jan D. Oker-Blomille eron varavaltuute-
tun luottamustoimesta 4.12.2017 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jan D. Oker-Blom (RKP) on 5.10.2017 pyytänyt eroa varavaltuutetun 
luottamustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan 
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron 
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
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tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi. Keskusvaalilautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen jälkeen 
seuraavan kerran 30.11.2017.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 991
V 29.11.2017, Vuokrausperusteet Pitäjänmäen ja Mellunkylän asun-
totonteille ja autopaikkatontille

HEL 2017-009641 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa:

A

Kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46117 voimassa olevan ase-
makaavan muutoksen nro 12349 mukaisen asuinkerrostalotontin nro 
11 ja autopaikkatontin nro 15 sekä niistä muodostettavat tontit kaupun-
kiympäristölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Asuinkerrostalotontin (AK) 46117/11 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta 33 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Tontille toteutettavien liike-, työ- ja toimistotilojen tai niihin verrattavien 
tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

2

Autopaikkatontin (LPA) 46117/15 vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa.

3

Muilta osin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikkatont-
tien vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja.
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B

Kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan  Helsingin kaupungin 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11810 si-
sältyvät korttelin nro 47296 tontit nro 1-14 (AO-1 = erillispientalojen 
korttelialue), korttelin nro 47299 tontin nro 1 (A-1 = asuinrakennusten 
korttelialue) ja korttelin nro 47299 tontit nro 2–9 (AO-1), korttelin nro 
47300 tontit nro 1–18 (AO-1), korttelin nro 47305 tontit nro 19–20 (AO-
1) sekä korttelin nro 47306 tontit nro 1–9 (AO-1) sekä niistä muodostet-
tavat asuntotontit kaupunkiympäristölautakunnan määräämästä ajan-
kohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Muodostettavien asuntotonttien 47296/1–14 (AO-1), 47299/1 (A-1) ja 
47299/2–9 (AO-1), 47300/1–18 (AO-1) sekä 47306/1–9 (AO-1) vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 30 euroa ja sääntele-
mättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 33 euroa.

Asuntotonttien 47305/19–20 (AO-1) vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa, kun tonteille to-
teutetaan yhtiölainoilla lainoitettuja vuokra-asuntoja siten, että asukkail-
la on asuntoihin lunastusmahdollisuus.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (pit-
käaikaista korkotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hi-
tas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laa-
tutason sääntelyä koskevia ehtoja.

4
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Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

C

Kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11723 si-
sältyvät korttelin nro 47214 tontit 3–7 (AO = erillispientalojen korttelia-
lue) sekä niistä muodostettavat tontit kaupunkiympäristölautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 11723 sisältyvien asuntotonttien 
47214/3-7 (AO) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana omatoimiseen pientalorakentamiseen toteutta-
vien tonttien osalta 29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pitäjänmäki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
2 Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli, opaskartta ja ote ajantasa-

asemakaavasta
3 Mellunkylä, Rukanlaki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
4 Yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pitäjänmäelle on vahvistunut asemakaavan muutos nro 12349. Kaava-
muutosalueella olevat, voimassa olevien vuokrasopimusten mukaisille 
vuokra-alueille sijoittuvat kaavatontit (AK) 46117/11 ja (LPA) 46117/15 
on tarkoitus vuokrata sen jälkeen, kun niitä koskevia vuokrasopimuksia 
on muutettu. 

Asuinkerrostalotontti on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisesti syksyn 2017 
aikana vapaarahoitteiseen ja sääntelemättömään vuokra- ja/tai omistu-
sasuntotuotantoon varauksensaajalle. Autopaikkatontti on tarkoitus 
vuokrata ensin palvelemaan AK-tontin rakentamista ja myöhemmin voi-
massa olevan asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen niille taloyhtiöil-
le, jotka sijoittavat tontille autopaikkojaan.

Mellunkylässä sijaitsevista asuntotonteista tontit 47305/19–20 on varat-
tu Lakea Oy:lle yhtiölainoilla lainoitettuja vuokra-asuntoja varten siten, 
että asukkailla on asuntoihin lunastusmahdollisuus. 

Mellunkylän tontteja 47296/1–14, 47299/1, 47299/2–9, 47300/1–18 se-
kä 47306/1–9 ei ole vielä varattu millekään taholle, mutta ne ovat kaa-
vamerkinnöiltään ja tonttityypeiltään samankaltaisia kuin Lakea Oy:lle 
varatut tontit, joten on tarkoituksenmukaista hakea niille samanaikai-
sesti vuokrausperusteita.

Mellunkylän Rukatunturintien alueen omakotitontteja on luovutettu vii-
me vuosina omatoimiseen pientalorakentamiseen. Kortteli nro 47214 
on kaavamerkinnältään samanlainen kuin viereisissä kortteleissa pie-
nemmillä rakennusoikeuksilla olevat. Tontit 47214/3, 6 ja 7 on aiemmin 
varattu luonnollisille henkilöille. Vuokrausperusteena on korttelissa 
47214 perusteltua käyttää samaa hintaa kuin aiemmin luovutetuilla vie-
reisillä kortteleilla. 

Nyt esitetään vuokrausperusteiden vahvistamista mainituille tonteille.

Esittelijän perustelut

Vuokraukset ja varaukset

Pitäjänmäki

Pitäjänmäellä sijaitseva tontti 46117/11 on vuokrattu 31.12.2030 saak-
ka myymälä- ja toimistotalon rakentamista varten. Kyseessä on teolli-
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suustontin vuokraus ja vuokraoikeuden haltijana on Kiinteistö Oy Sul-
kapolku 3, jonka osakekannan Pohjola Rakennus Oy Uusimaa on 
hankkimassa itselleen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.8.2015 (749 §) varannut liikera-
kennustontin 46117/11 Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle ja Kiinteistö 
Oy Sulkapolku 3:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden 
suunnittelua varten 31.12.2018 saakka muun muassa ehdolla, että va-
rausalueelle vastaisuudessa kaavoitettava asuinrakennusoikeus toteu-
tetaan sääntelemättömänä vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantona si-
ten, että vähintään 40 % toteutetaan omistusasuntotuotantona.

Varausehtojen mukaan suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää 
muun muassa tonttiin nykyisellään kohdistuvan maanvuokrasopimuk-
sen päättämistä ja tontilla olevan rakennuksen purkamista. Varauksen-
saajat vastaavat kustannuksellaan tontin rakentamiskelpoiseksi saatta-
misen edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä.

LPA-tontti puolestaan kuuluu tällä hetkellä osin kahden voimassa ole-
van maanvuokrasopimuksen vuokra-alueisiin. Vuokrasopimukset päät-
tyvät vuosina 2020 – 2021, ja neuvotteluja on käyty vuokra-alueiden 
supistamisesta LPA-tontin osalta ennen sopimuskauden loppua. AK-
tontin toteuttaminen edellyttää mm. työmaa-ajon järjestämistä LPA-ton-
tin alueen läpi.

Kartat tonteista ovat liitteenä 1.

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016 (680 §) varata Mellunkylän asunto-
tontit (AO-1) 47305/19–20 joulukuun 31. päivään 2018 saakka mm. 
seuraavasti:

- Tonteille on rakennettava valtion takaamilla yhtiölainoilla lainoitettuja 
vuokra-asuntoja siten, että asukkailla on asuntoihin lunastusmahdolli-
suus.

- Varauksensaajan tulee hakea rakennuslupaa viimeistään vuoden 
2017 loppuun mennessä. Kaupungilla on oikeus määrätä varaus seu-
raamuksitta päättymään, mikäli näin ei menetellä eikä kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa toisin sovita.

- Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä Aalto-yliopiston, Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n sekä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja kaupun-
ginkanslian aluerakentamisyksikön kanssa hankkeen yhteydessä tutki-
maan kaupunkipientalorakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä, toi-
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minnallisia ja tilallisia ratkaisuja sekä kehittämään kustannustehokkaan 
ja laadukkaan kaupunkipientalo- sekä pienkerrostalotyyppisen rakenta-
misen konseptia.

- Varauksensaaja on hankkeen valmistuttua velvollinen toimittamaan 
kiinteistöviraston tonttiosastolle raportin, jossa esitetään kehittämis-
hankkeen perustietojen lisäksi hankkeen keskeiset havainnot sekä tu-
lokset.

Tonteista 47305/1–18 muodostuneet tontit 47305/19 ja 47305/20 on 
vuokrattu Lakea Oy:n toimesta perustettavan yhtiön lukuun lyhytaikai-
sesti 15.7.2018 saakka rakennusluvan hakemista varten.

Tontteja 47296/1–14, 47299/1–9, ja 47300/1–18 ja sekä 47306/1–9 ei 
ole vielä varattu.

Kartat tonteista ovat liitteenä 2.

Mellunkylä, Rukatunturintien alue

Kaupunginhallitus päätti 14.6.2010 (772 §) varata tontit 47214/3-7 oma-
toimista rakennuttamista varten 31.12.2012 saakka. Koska omatoimi-
seen rakennuttamiseen ei löytynyt näiden tonttien osalta kiinnostusta, 
päätti kaupunginhallitus varata 25.8.2014 (836 §) tontit jatkuvaan tontti-
hakuun.

Kiinteistölautakunta päätti varata tontit 47214/3, 6 ja 7 vapaarahoitteis-
ten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten 
31.5.2019 saakka seuraavin ehdoin:

- Varauksensaajien tulee toteuttaa varausalueelle asuntoja varauksen-
saajina oleville luonnollisille henkilöille tai näiden muodostaman asun-
to-osakeyhtiön osakkeenomistajille.

Tontteja 47214/4 ja 5 ei ole vielä varattu.

Kartat tonteista ovat liitteenä 3.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Pitäjänmäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pitäjänmäen Sulkapolun ympäristön ase-
makaavan muutoksen nro 12349 27.4.2016 ja se tuli voimaan 
4.8.2017. Asemakaavan mukaisen suunnitellun asuinkerrostalotontin 
(AK) 46117/11 pinta-ala on noin 3 661 m², osoite Sulkapolku 3 ja ra-
kennusoikeus 7 880 k-m². Suunnitellun autopaikkatontin (LPA) 
46117/15 pinta-ala on noin 747 m² ja osoite Sulkapolku. Mainittuja oh-
jeellisia kaavatontteja ei ole vielä merkitty rekisteriin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 25 (112)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.11.2017

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

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2009 Mellunkylää koskevan asema-
kaavan muutoksen nro 11810. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
7.8.2009. Tontit 47296/1–14 ovat pinta-alaltaan hieman alle 200 m² ja 
kunkin tontin rakennusoikeus on 160 k-m². Tonttien 47299/2–9 (AO-1) 
pinta-alat ovat 220 m² ja rakennusoikeus kullakin tontilla 160 k-m². Ton-
tin 47299/1 (A-1) pinta-ala on 948 m² ja rakennusoikeus 1 200 k-m². 
Tonttien 47300/1–18 (AO-1) ja 47306/1–9 (AO-1) pinta-alat ovat 171 
m² ja kunkin tontin rakennusoikeus on 125 k-m². Näitä ohjeellisia kaa-
vatontteja ei ole vielä merkitty rekisteriin. Sen sijaan Lakea Oy:lle vara-
tut pinta-alaltaan 1 539 m²:n ja rakennusoikeudeltaan  1 125 k-m²:n 
suuruiset tontit 47305/19 ja 20 (AO-1) on rekisteröity.

Mellunkylä, Rukatunturintien alue

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.9.2009 Mellunkylän Rukatunturintien 
aluetta koskevan asemakaavan muutoksen nro 11723 ja asemakaava 
tuli lainvoimaiseksi 6.11.2009. Tonttien 47214/3-7 (AO) pinta-alat vaih-
televat välillä 413 - 631 m². Tontin 47214/7 rakennusoikeus on 300 k-
m² ja muiden tonttien 47214/3-6 330 k-m². Näitä ohjeellisia kaavatont-
teja ei ole vielä merkitty rekisteriin.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Pitäjänmäki

Alueelta ei ole saatavissa ajantasaista vastaavaa tonttia koskevaa ver-
tailutietoa, koska alueen vuokraukset ovat vanhoja.

Vertailutietona voidaan käyttää kaupunginvaltuuston 25.5.2016 (139 §) 
päätöstä, jolla oikeutettiin kiinteistölautakunta vuokraamaan Pitäjän-
mäessä sijaitseva asuntotontti (AP) 46154/10 lautakunnan määrää-
mästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka pitäen perusteena viral-
lisen  elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 29 euroa. Tontille rakennetaan ryhmä-
rakennuttamalla omistusasuntotuotantoa Hitas II -ehdoin.

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli

Mellunkylästä kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2015 (130 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungi-
nosasta (Mellunkylä) asuntotontit (AO) 47297/1–10 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 27 euroa.
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Tänä vuonna kaupunginvaltuusto päätti 7.6.2017 (281 §) oikeuttaa kiin-
teistölautakunnan vuokraamaan asuntotontit 47196/16–20 (AO-1) pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Edellä mainitut tontit on vuokrattu omakotirakentajille sääntelemättö-
mään omistukseen.

Mellunkylä, Rukatunturintien alue

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (238 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosasta (Mel-
lunkylä) nyt kysymyksessä olevien tonttien viereiset pientalokorttelien 
asuntotontit pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 
euroa.

Tonttien vuokrat ja vaikutus asumiskustannuksiin

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu edellä esitetyt samal-
le alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijoittumi-
nen alueelle, ARA-hintakäyrästö, asemakaavamääräykset ja aluekoh-
taiset puolueettoman arvioijan arviot tonttien markkina-arvoista pyrkien 
yhdenmukaiseen, johdonmukaiseen ja kohtuulliseen hinnoitteluun. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta ja muun kuin 
asuntotontin vuosivuokra on 5 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 63 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080.

Pitäjänmäki

Ehdotettujen vuokrausperusteiden mukaan vapaarahoitteiseen säänte-
lemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon varatun asunto-
tontin (AK) 46117/11 vuosivuokran ehdotetaan määräytyväksi pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa asuinraken-
nusoikeuden osalta. Tällöin tontin laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa 8/2017 (ind. 1927) on noin 636 euroa/k-m².

Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mu-
kaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei esitetä 
perittäväksi vuokraa.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
noin 2,54 euroa/as-m²/kk.
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Tontille toteutettavien liike-, työ- ja toimistotilojen tai niihin verrattavien 
tilojen osalta perittävä vuosivuokra esitetään määrättäväksi pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

Autopaikkatontin (LPA) 46117/15 vuosivuokra esitetään määräytyväksi 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa. Tämä 
on vakiintunut käytäntö LPA-tonteilla.

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli

Myllypuron voimalaitosalueen pohjoispuoleisen alueen asuinrakennus-
ten tonttien 47296/1–14 (AO-1), 47299/1 (A-1) ja 47299/2–9 (AO-1), 
47300/1–18 (AO-1) ja sekä 47306/1–9 (AO-1) vuosivuokra voitaisiin 
määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-
ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuo-
tantona toteutettavien tonttien osalta 30 euroa, joka vastaa nykyarvol-
taan (elokuu 2017, ind. 19,27) noin 578 euron kerrosneliömetrihintaa, 
sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osal-
ta 33 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan noin 636 euron kerrosneliömet-
rihintaa.

Myllypuron voimalaitosalueen pohjoispuoleisen alueen asuinrakennus-
ten tonttien 47305/19–20 (AO-1) vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa yhtiölainoilla 
lainoitetuille vuokra-asunnoille siten, että asukkailla on asuntoihin lu-
nastusmahdollisuus toteuttavien tonttien osalta. Tämä vastaa nykyar-
voltaan (elokuu 2017, ind. 19,27) noin 540 euron kerrosneliömetrihin-
taa.

Mellunkylä, Rukatunturintien alue

Ehdotettujen vuokrausperusteiden mukaan omatoimiselle rakennutta-
miselle vapaarahoitteiseen sääntelemättömään omistusasuntotuotan-
toon varattujen asuntotonttien (AO) 47214/3-7 vuosivuokra ehdotetaan 
määräytyväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lo-
kakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
29 euroa asuinrakennusoikeuden osalta. Tällöin tontin laskennallinen 
kerrosneliömetrihinta hintatasossa 8/2017 (ind. 1927) on noin 559 eu-
roa/k-m².

Pientalotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuk-
siin vaihtelee ollen em. hintatasossa noin 2,15 - 2,54 euroa/kk/m² (ns. 
arava-alennus huomioiden noin 1,85 euroa/kk/m²). 
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Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Lopuksi

Yhteenvetotaulukko tonteista ja vuokrausperusteista on liitteenä 4. Eh-
dotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pitäjänmäki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
2 Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli, opaskartta ja ote ajantasa-

asemakaavasta
3 Mellunkylä, Rukanlaki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
4 Yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.10.2017 § 144

HEL 2017-009641 T 10 01 01 02

Sulkapolku, Sulkapolku 3, Kolkkapojanpolku, Valtavaarankuja 6, Rukanlaki 2, 4, 6 ja 8; Rukankuja 2, 
4, 6, 8 ja 10; Rukatunturinrinne 12, Vienankatu 18, 20, 22, 24, 26, 28 ja 30; Haikolankatu 1, 3, 5, 7, 
9, 11 ja 13; Kontokinkatu 1, 2, 4, 5, 7 ja 9; Haikolankatu 13, Vienantori 2, Vuokkiniemenkatu 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja 26; Pirttilahdenkuja 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 17; 
Uhtuankuja 1 ja 3 sekä Akonlahdenkuja 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja 18

Esitys

A



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 29 (112)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.11.2017

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

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 46. kaupungino-
san (Pitäjänmäki) korttelin nro 46117 voimassa olevan asemakaavan 
muutoksen nro 12349 mukainen asuinkerrostalotontti 46117/11 ja auto-
paikkatontti 46117/15 sekä niistä muodostettavat tontit kaupunkiympä-
ristölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saak-
ka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AK) 46117/11 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömän asuntotuotan-
non osalta 33 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Tontille (AK) 46117/11 toteutettavien liike-, työ- ja toimistotilojen tai nii-
hin verrattavien tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

2

Autopaikkatontin (LPA) 46117/15 vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa.

3

Muilta osin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikkatont-
tien vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungino-
san (Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11810 sisältyvät asun-
totontit 47296/1–14 (AO-1), 47299/1 (A-1) ja 47299/2–9 (AO-1), 
47300/1–18 (AO-1), 47305/19–20 (AO-1) sekä 47306/1–9 (AO-1) sekä 
niistä muodostettavat tontit kaupunkiympäristölautakunnan määrää-
mästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1
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Muodostettavien asuntotonttien 47296/1–14 (AO-1), 47299/1 (A-1) ja 
47299/2–9 (AO-1), 47300/1–18 (AO-1) sekä 47306/1–9 (AO-1) vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 30 euroa ja sääntele-
mättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 33 euroa.

Asuntotonttien 47305/19–20 (AO-1) vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa, kun tonteille to-
teutetaan yhtiölainoilla lainoitettuja vuokra-asuntoja siten, että asukkail-
la on asuntoihin lunastusmahdollisuus.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (pit-
käaikaista korkotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hi-
tas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laa-
tutason sääntelyä koskevia ehtoja.

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungino-
san (Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11723 sisältyvät asun-
totontit 47214/3–7 (AO) sekä niistä muodostettavat tontit kaupunkiym-
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päristölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 11723 sisältyvien asuntotonttien 
47214/3-7 (AO) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana omatoimiseen pientalorakentamiseen toteutta-
vien tonttien osalta 29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mäkelä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi
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§ 992
V 29.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

HEL 2017-002100 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä nuorten aloitteet ajalta 1.1.-
30.6.2017 tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet, koonti 1.1.-30.6.2017
2 Ydinryhmän lausunto nuorten aloitteista valtuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloiteoikeus on ollut vuodesta 2015 alkaen osa helsinkiläisten 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Nuorten aloit-
teella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita 
kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osal-
listumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samal-
la aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja ta-
voitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsit-
telyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran hal-
lintosäännössä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloitteiden osalta so-
vellettavista menettelytavoista. Menettelytapoja on kehitetty saatujen 
kokemusten pohjalta.
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Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloit-
teet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa 
vastaavan toimielimen lausunto. Ruudin ydinryhmä toimii tässä yhtey-
dessä em. toimielimenä.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita. 

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net -verkkosivun kautta 
(http://ruuti.munstadi.fi/). Nuorten aloitteet toimitetaan eteenpäin käsi-
teltäväksi ja vastattavaksi.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän 
asian liitteenä 1. 

Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 tammi ja kesäkuun välisenä aika-
na yhteensä 13. Aloitteista kuului kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
laan viisi (5), kaupunkiympäristön toimialaan viisi (5) ja kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialaan kolme (3). Tehdyistä aloitteista on lisäksi kolme kä-
sitelty palautteena niiden sisällön vuoksi ja vastattu palautejärjestelmän 
kautta. 

Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksis-
tä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkolii-
kenneasioista. Aiempien vuosien tapaan aloitteet ovat luonteeltaan pai-
kallisia ja konkreettisia parannusehdotuksia. Yhä suurempi osa kuiten-
kin koskee yleisemmin palvelujen kehittämistä, niiden laajentamista tai 
kaupunkiympäristöä ja turvallisuutta. Esimerkiksi aloite, joka koski oppi-
laskunnan hallituksen valintatapaa, kytkeytyy suoraan nuorten yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen edellytysten parantamiseen. Tasa-arvo- ja 
suvaitsevaisuusnäkökohtiin kiinnitettiin huomiota aloitteessa, joka kos-
kee ihmisryhmien jaottelua liikunnan ja uskonnon koulutuntien yhtey-
dessä.  

Ruudin lausunto on tämän asian liitteenä 2. 

Lausunnossa toivotaan vakavaa suhtautumista ja edelleen järjestelmän 
puutteiden korjaamista niin, että nuorten ääni saadaan kuuluviin ja teh-
dään konkreettisia parannuksia. Ruudin ydinryhmä ehdottaa aloitejär-
jestelmän tunnettavuuden lisäämistä mainostamalla sitä kouluissa ja 
nuorisotaloissa. Edelleen noin puolet aloitteista on ydinryhmäläisten te-
kemiä. Nuorille annettavien vastausten tulee olla ymmärrettävää kieltä. 
Ydinryhmä ehdottaa aloitejärjestelmän kehittämistä niin, että tehdyille 
aloitteille pystyisi antamaan järjestelmässä ”kannatan”- tai ”en kanna-
ta”-äänen. 
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Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotuk-
set ovat kannatettavia.

Nuorten aloitteiden käsittelyn menettelytapoja on hiottu saatujen koke-
musten pohjalta. Aloitteeseen vastaajana on pormestari tai apulaispor-
mestari, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana kau-
punginhallinnosta saadut selvitykset. Nuorten aloitteiden vastaamiseen 
on alkuvuodesta kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi on pyritty huoleh-
timaan siitä, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi 
HSL:lle ja VR:lle kuuluviin aloitteisiin saadaan asianmukainen vastaus. 
Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustamisen sekä nuori-
sotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret saavat aloitteisiinsa pe-
rusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa. 

Aloitejärjestelmän jatkokehittämistä arvioidaan osana koko Ruuti- jär-
jestelmän kehittämistä tämän vuoden lopulla. Yhteydenpitoa ja vuoro-
puhelua Ruuti ydinryhmän kanssa asiassa jatketaan. 

Tarkoituksena on, että Ruudin ydinryhmä tulee seuraamaan asian kä-
sittelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdolli-
suus tavata ydinryhmän jäseniä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet, koonti 1.1.-30.6.2017
2 Ydinryhmän lausunto nuorten aloitteista valtuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 966

HEL 2017-002100 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

30.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 993
Kansliapäällikön virkamatkat

HEL 2017-010890 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansliapäällikön tekemään tehtäviin-
sä liittyviä virkamatkoja.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 19 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää kansliapäällikön virkasuhteeseen kuuluvista asioista. Kaupun-
ginhallitus on näin ollen toimivaltainen päättämään kansliapäällikön 
matkustamisesta.

Voimassa olevan virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvää matkusta-
mista koskevan ohjeistuksen mukaan virkamatkasta päättävällä on 
mahdollisuus tehdä ns. yleispäätöksiä. Tällaisen päätöksen perusteella 
virkamatkalle lähtijän ei tarvitse tehdä erillistä esitystä jokaisesta virka-
matkastaan. 

Kansliapäällikön tehtävien hoitamisen kannalta on perusteltua, että hän 
voi harkintansa mukaan tehdä virkamatkoja tehtäviinsä liittyen, eikä 
kaupunginhallitus käsittele erikseen kansliapäällikön yksittäisiä matko-
ja.

M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmään tallennetaan seurantaa varten 
tiedot matkan tarkoituksesta, matkan kohteesta ja kustannuksista. 
Kansliapäällikön matka- ja koulutuslaskut maksetaan kaupunginkans-
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lian käyttövaroista. Kansliapäällikön matkasuunnitelmat sekä matkalas-
kut käsittelee vs. kansliapäällikkö.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kansliapäällikkö
Kaupunginkanslia
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§ 994
Pormestarin ja apulaispormestarien virkamatkat

HEL 2017-010883 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pormestarin ja apulaispormestarit te-
kemään tehtäviinsä liittyviä virkamatkoja sekä osallistumaan tavan-
omaisiin koulutustilaisuuksiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksen 10.5.2010, 592 § mukaisesti kaupun-
ginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamat-
ta Pohjoismaihin, Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia virka-
matkoja.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja 
kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen asettamien tila-
päisten toimikuntien sekä komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten 
virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan sekä Moskovaan ja Pietariin.

Pormestarin matkustamisesta ei ole määrätty tai päätetty. Pormestarin 
tehtävien hoitamisen kannalta on perusteltua, että pormestari voi har-
kintansa mukaan matkustaa ja osallistua koulutuksiin tehtäviinsä liit-
tyen.

Voimassa olevan päätöksen mukaan pormestari päättäisi kaupungin-
hallituksen puheenjohtajana apulaispormestarien matkustamisesta. 
Apulaispormestarien tehtävien hoitamisen kannalta on kuitenkin niin 
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ikään perusteltua, että he voivat harkintansa mukaan tehdä virkamatko-
ja ja osallistua koulutuksiin tehtäviinsä liittyen.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää kau-
punginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarin päätöksiin pe-
rustuvien kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttövaroista 
suoritettavien maksujen hyväksymisestä. Kansliapäällikkö on 
30.6.2017 (§ 56) osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 15001 
(toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi), 
johon on sisällytetty pormestarikunnan toiminnan määrärahat, hallinto-
osaston käytettäväksi. Pormestarikunnan matkasuunnitelmat sekä mat-
ka- ja koulutuslaskut hyväksyy näin ollen kaupunginkanslian hallinto-
johtaja.

M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmään tallennetaan seurantaa varten 
tiedot matkan tarkoituksesta, matkan kohteesta ja kustannuksista.

Luottamushenkilöiden virkamatkakustannukset korvataan kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 mukaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pormestarikunta
Kaupunginkanslia
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§ 995
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien lounassetelin ar-
von korottamisesta

HEL 2017-006103 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kahdeksan muuta allekirjoittajaa esittävät 
aloitteessaan sotainvalidien lounassetelin arvon korottamista 10 euroon 
1.1.2018 alkaen.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vä-
hemmän kuin 15 valtuutettua. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
10.10.2017 § 265 päättänyt, että 1.1.2018 alkaen sotainvalideille jaetta-
vien lounassetelien arvo on 10 euroa.  

Sotainvalidien hyvinvoinnin kannalta terveellisen ja riittävän ravinnon 
merkitys on suuri. Sotainvalidien tukipalveluun sisältyy mm. yksi läm-
min ateria vuorokaudessa. Helsingissä sotainvalidit ovat saaneet mak-
sutta lounassetelin, jonka arvo on ollut 9,70 euroa. Lounassetelin arvon 
korottaminen aloitteessa ehdotetulla tavalla on perusteltua. Valtio kor-
vaa sotilasvammalakiin (404/1948) perustuvasta toimenpiteestä aiheu-
tuvat kustannukset.        

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2017 § 263

HEL 2017-006103 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. so-
tainvalidien lounassetelin arvon korottamista koskevasta valtuustoaloit-
teesta seuraavan lausunnon:

”Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki 
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän 
joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen 
vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopalvelui-
hin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat vuosien 
1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Palvelut ovat sotainvalideille 
maksuttomia ja Valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille 
täysimääräisesti.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateria-
palveluja, jotka sisältävät yleensä yhden lämpimän aterian vuorokau-
dessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalidit saavat mak-
sutta 9,70 euron arvoisen lounassetelin viikon jokaiselle päivälle. Lou-
nasseteleistä vähennetään laitos-, sairaala- ja kuntoutushoitojaksot. 
Lounassetelin arvoa korotettiin viimeksi vuoden 2014 alusta 8,00 eu-
rosta 9,70 euroon.

Sotainvalidien hyvinvoinnin ylläpitämisessä terveellisellä ja riittävällä ra-
vinnolla on merkittävä rooli. Lounassetelin arvon korottaminen 1.1.2018 
alkaen 10,00 euroon on perusteltua, koska sillä voidaan edistää tar-
peen mukaisen ravitsemustilan ylläpitoa sekä kotona asumista. Koro-
tuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille kustannusvaikutuk-
sia, koska kulut peritään valtiolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydes-
sä terveydentilaan ja toimintakykyyn. Ravitsemustila voi heiketä sai-
rauksien ja avuntarpeen lisääntymisen myötä. Säännöllinen, riittävä ja 
terveellinen ravinto voivat edistää ja ylläpitää sotainvalidien hyvinvointia 
ja terveydentilaa.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 43 (112)
Kaupunginhallitus

Asia/8
06.11.2017

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

§ 996
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalideille tarjottavan pesu-
lapalvelun arvon korottamisesta

HEL 2017-006102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan sotainvalideille tarjottavan pesulapalvelun kuukausimak-
sun korottamista 75 euroon kuukaudessa 1.1.2018 alkaen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vä-
hemmän kuin 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
10.10.2017 § 265 päättänyt, että 1.1.2018 alkaen sotainvalideille jaetta-
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vien pesulakorttien tai pesulapalvelujen maksusitoumusten arvo on 75 
euroa.   

Sotainvalidien hyvinvoinnin kannalta riittävän puhtauden ja hygienian 
merkitys on suuri. Sotainvalidien tukipalveluun sisältyy mm. vaatehuol-
topalveluja. Helsingissä sotainvalideille on tarjottu kuukausittain 50 eu-
ron pesulakortti tai maksusitoumus lähipesulaan. Palvelun arvon korot-
taminen aloitteessa ehdotetulla tavalla on perusteltua. Valtio korvaa so-
tilasvammalakiin (404/1948) perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat 
kustannukset.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2017 § 264

HEL 2017-006102 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. so-
tainvalidien pesulamaksun arvon korottamista koskevasta valtuustoa-
loitteesta seuraavan lausunnon:
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”Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki 
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän 
joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen 
vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopalvelui-
hin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat vuosien 
1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Palvelut ovat sotainvalideille 
maksuttomia ja valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille 
täysimääräisesti. 

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi vaate-
huoltopalveluja. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalideille 
myönnetään jokaiselle kuukaudelle 50 euron arvoinen pesulakortti tai 
maksusitoumus lähipesulaan. Pesulakortin arvo on ollut tämä vuodesta 
2009 alkaen.

Sotainvalidien hyvinvoinnin ylläpitämisessä voi riittävällä hygienialla ol-
la merkittävä rooli. Korkean iän sekä heikentyneen terveydentilan ja toi-
mintakyvyn vuoksi useat sotainvalidit eivät itse pysty huolehtimaan 
pyykkien pesemisestä tai viemään niitä pesulaan ja hakemaan sieltä 
pois. Tämän vuoksi he käyttävät pesulan maksullista kuljetuspalvelua, 
joka peritään pesulakortin arvosta. Tämä pienentää varsinaiseen pesu-
lapalveluun käytössä olevaa rahamäärää. 

Sotainvalidien pesulapalveluihin käytettävän kortin ja maksusitoumuk-
sen arvon korottaminen 1.1.2018 alkaen 75,00 euroon on perusteltua, 
koska sillä voidaan edistää riittävän hygieniatason ylläpitoa sekä koto-
na asumista. Korotuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille 
kustannusvaikutuksia, koska kulut peritään valtiolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden mahdollisuus huolehtia kodin askareista, kuten pyykin 
pesusta, voi heikentyä sairauksien ja toimintakyvyn muutosten myötä. 
Pesulapalvelujen mahdollistamisella voidaan edistää ja ylläpitää sotain-
validien hyvinvointia ja terveydentilaa.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 997
Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite agilitykenttien ja koiraharrastusa-
lueiden saamisesta kaupunkiin

HEL 2017-002536 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreltä osoitetaan 
uusia agility- ja koiraharrastusalueita. Lisäksi aloitteessa esitetään, että 
Herttoniemessä olleelle agilitykentälle etsitään uusi paikka ja koirapuis-
tojen yhteydessä olevat joutomaa-alueet kartoitetaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen, jon-
ka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupungin-
hallituksen antaa vastaus.

Rakennusvirastossa valmistui vuonna 2016 Helsingin koirapalvelulin-
jaus, jonka yleisten töiden lautakunta hyväksyi ohjeellisesti noudatetta-
vaksi 11.10.2016. Linjaus on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen 
mukaan kaikkia koirapalveluita, myös aitauksia, pyritään lisäämään ja 
niiden laatua nostamaan. 
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Koulutuskenttien määrää ei merkittävästi pystytä nykyisestä lisäämään 
kaupunkirakenteen tiivistyessä, mutta tarkoitukseen sopivia alueita, esi-
merkiksi olemassa olevien kenttien tilapäistä käyttöä koirien koulutus-
toimintaan, tullaan tutkimaan koirapalvelulinjauksen pohjalta laaditta-
vien verkostosuunnitelmien ja ohjeiden päivityksen yhteydessä. Koira-
aitausverkosto on ensisijaisesti kaikille aina avoimeen julkiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminta-alueverkosto, joten agilitytoimintaan sopivia 
alueita kartoitetaan myös muilta alueilta, yhdessä harrastajien kanssa.

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta. Karhun-
kaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa (kaupun-
kisuunnittelulautakunta 16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien 
koiratoiminnan siirtämistä Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koirahar-
rastuksiin sopivan kentän sijaintia tutkitaan edelleen. Kaupunkiympäris-
tön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluyksikkö järjestää syk-
syllä 2017 yhteisen suunnittelukokouksen yhdistysten, harrastajien ja 
asukkaiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 67

HEL 2017-002536 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää koiraharrastustoimintaan sopivien, 
uusien alueiden tutkimista kannatettavana, koska koiraharrastus, myös 
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liikuntamuotona, on lisääntynyt Helsingissä. Koirien kanssa harrastami-
nen lisää parhaimmillaan vastuullista käyttäytymistä, mikä helpottaa 
koirallisten ja koirattomien ihmisryhmien välistä rinnakkaineloa. Nykyi-
set koiraharrastukseen vuokrattavat alueet ovat hyvin suosittuja ja ah-
kerassa käytössä. 

Rakennusvirastossa valmistui vuonna 2016 Helsingin koirapalvelulin-
jaus, jonka yleisten töiden lautakunta hyväksyi ohjeellisesti noudatetta-
vaksi 11.10.2016. Linjaus on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen 
mukaan kaikkia koirapalveluita, myös aitauksia, pyritään lisäämään ja 
niiden laatua nostamaan. Linjaukseen perustuvat ohjeet tuodaan kes-
kusteluasiana lautakunnalle vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Koulutuskenttien määrää ei merkittävästi pystytä nykyisestä lisäämään 
kaupunkirakenteen tiivistyessä, mutta tarkoitukseen sopivia alueita, esi-
merkiksi olemassa olevien kenttien tilapäistä käyttöä koirien koulutus-
toimintaan, tullaan tutkimaan koirapalvelulinjauksen pohjalta laaditta-
vien verkostosuunnitelmien ja ohjeiden päivityksen yhteydessä. Koira-
aitausverkosto on ensisijaisesti kaikille aina avoimeen julkiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminta-alueverkosto, joten agilitytoimintaan sopivia 
alueita kartoitetaan myös muilta alueilta kuin niiden yhteydestä, yhdes-
sä harrastajien kanssa.

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta. Karhun-
kaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa (kslk 
16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien koiratoiminnan siirtämistä 
Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koiraharrastuksiin sopivan kentän 
sijaintia tutkitaan edelleen. Vaihtoehdoista järjestetään syksyllä 2017 
yhteinen suunnittelukokous yhdistyksien, harrastajien ja asukkaiden 
kanssa.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Lisätään kohdaksi 5:

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta.
Karhunkaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa 
(kslk 16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien koiratoiminnan siirtä-
mistä Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koiraharrastuksiin sopivan 
kentän sijaintia tutkitaan edelleen. Vaihtoehdoista järjestetään syksyllä 
2017 yhteinen suunnittelukokous yhdistyksien, harrastajien ja asukkai-
den kanssa.
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22.08.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Jaakkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
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§ 998
Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, 
tontti 16037/1)

HEL 2017-009865 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa YIT Rakennus Oy:lle ja Suomen Te-
nava päiväkodit Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 8.6.2015 (624 §) va-
ratun Espoon Laajalahden YL-tontin 16037/1 varausta seuraavasti:

A

Suomen Tenava päiväkodit Oy:n varaus päättyy yhtiön pyynnöstä il-
man eri irtisanomista.

B

Tontti varataan YIT Rakennus Oy:lle ja Attendo Oy:lle perustettavan 
yhtiön lukuun hoivakodin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Varauksensaajilla on varauspäätöksen mukaisen rakentamisen mah-
dollistamiseksi oikeus kustannuksellaan hakea varauskohdetta koske-
va asemakaavan muutos tai poikkeamislupa ja rakennuslupa Espoon 
kaupungilta.

2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan varauskohteen suunnitte-
lusta sekä viranomaisprosessien ja -lupien edellyttämien muiden suun-
nitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenette-
lyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palveluko-
konaisuuden tontit -yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2017 alkaen varausalueen kiin-
teistöverosta.

4
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Varauskohde on tarkoitus luovuttaa omistusoikeudella myöhemmin 
erikseen tehtävällä päätöksellä.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheutua 
siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa rakennuslupaa, poikkeamislu-
paa tai asemakaavaa saada aikaan eikä varauskohdetta siksi voida 
luovuttaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartat
2 HEL 2015-005971 Kaupunginhallituksen päätös 2015-06-08
3 Espoon sosiaali- ja terveystoimen puolto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tenava-päiväkodit Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Attendo Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
YIT Rakennus Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ehdotettu varausmuutos koskee kaupungin omistamaa asemakaavas-
sa Espoon kaupungin käyttöön osoitettua käyttöä vaille jäänyttä yleis-
ten rakennusten tonttia. Tontti on ollut varattuna Suomen Tenava päi-
väkodit Oy:lle, joka on nyttemmin luopunut hankkeesta.
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YIT-Rakennus Oy ja Attendo Oy ovat pyytäneet varauksen osoittamista 
itselleen yhdessä toteutettavan hoivakotihankkeen suunnittelemiseksi. 
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on puoltanut hanketta. 

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hanke

Suomen Tenava päiväkodit Oy on luopunut varauksestaan todettuaan 
päivähoidon tarjontatilanteen alueella muuttuneen merkittävästi varau-
saikana. Yhtiön hallituksen päätös luopumisestaan on oheismateriaalis-
sa.

YIT Rakennus Oy:n ja Attendo Oy:n tarkoituksena on yhdessä kehittää 
ja suunnitella varauskohteeseen erityisryhmien hoivakoti. YIT Raken-
nus Oy toimii toteuttajana ja Attendo Oy operaattorina. Tontti on tarkoi-
tus ostaa YIT:lle perustettavan yhtiön lukuun. 

Varauksesta luopumista tarkoittava päätös samoin kuin varaushake-
mus ovat oheismateriaalina.

Kiinteistötiedot

Varattava tontti sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolan pientalovaltaisen 
asuntoalueen kaakkoisosassa osoitteessa Raudunkuja 1. Metsäinen 
määräala on rakentamaton. 

Määräala on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten tontiksi, jo-
ka on varattu (Espoon) kaupungin tarpeisiin (YL-k). Tontin pinta-ala on 
3 103 m² sekä rakennustehokkuus 0,40 ja rakennusoikeus siten 1 241 
k-m². Sijaintikartat ovat liitteenä 1.

Hankkeen toteuttaminen vaatii asemakaavan k-merkinnän vuoksi ase-
makaavan muutoksen, poikkeamisluvan tai rakennuslupaan liittyvän 
poikkeamisen. Alueeseen ei kohdistu muita hakemuksia.

Varauksen ehdot

Varausehdot vastaavat voimassa olevan varauksen ehtoja. Kaupungin-
hallituksen varauspäätös 8.6.2015 (624 §) on liitteenä 2. 

Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajat vastaavat tontin to-
teuttamisen mahdollistavien lupaprosessien edellyttämistä kustannuk-
sista, kuten erilaisista suunnittelu- ja selvityskustannuksista. Alue on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tontit 
-yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.
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Helsingin kaupunki myy tontin varauksensaajille tai niiden määräämälle 
luovutusajankohdan käyvästä hinnasta, kun varauksensaajat katsovat 
saaneensa Espoon kaupungin viranomaisilta varaushankkeen toteutta-
misedellytysten osalta riittävän selvyyden tai hankkeen toteuttamisen 
edellyttämät luvat. Varauksensaajat sitoutuvat myös vastaamaan ton-
tista maksettavasta kiinteistöverosta, joka kuluvana vuonna on noin 2 
000 euroa.

Helsingin kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituk-
senmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja. Sen si-
jaan kaupungin kannattaa edistää kaupungin muusta maanomistukses-
ta irrallaan olevan, pitkään rakentamatta jääneen maaomaisuuden ke-
hittämistä, rakennettavuuden edistämistä ja myymistä.

Lopuksi

YIT Rakennus Oy ja Attendo Oy ovat olleet aloitteellisia asiassa. Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi puoltaa liitteenä 3 olevassa 
lausunnossaan hakemusta.

Alueen varaamista hakijoille on pidettävä perusteltuna ja kaupungin 
edun mukaisena. Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartat
2 HEL 2015-005971 Kaupunginhallituksen päätös 2015-06-08
3 Espoon sosiaali- ja terveystoimen puolto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tenava-päiväkodit Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Attendo Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
YIT Rakennus Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 969

HEL 2017-009865 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.09.2017 § 100

HEL 2017-009865 T 10 01 01 00

Raudunkuja 1, Espoo

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että YIT Ra-
kennus Oy:lle ja Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle/perustettavan yhtiön 
lukuun 8.6.2015 (624 §) varatun YL-tontin, kiinteistötunnus 49-16-37-1, 
varausta muutetaan seuraavasti:

A

Suomen Tenava päiväkodit Oy:n (Y-tunnus 0972780-6) varaus päättyy 
yhtiön pyynnöstä ilman eri irtisanomista.
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B

Tontti varataan YIT Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) ja Attendo 
Oy:lle (Y-tunnus 1755463-2) / perustettavan yhtiön lukuun hoivakodin 
suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1. Varauksensaajilla on varauspäätöksen mukaisen rakentamisen mah-
dollistamiseksi oikeus kustannuksellaan hakea varauskohdetta koske-
va asemakaavan muutos, poikkeamis- ja/tai rakennuslupa Espoon kau-
pungilta.

2. Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan varauskohteen suun-
nittelusta sekä viranomaisprosessien ja -lupien edellyttämien muiden 
suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusme-
nettelyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palveluko-
konaisuuden tontit -yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.

3. Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2017 alkaen varausalueen kiin-
teistöverosta.

4. Varauskohde luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen 
tehtävällä päätöksellä.

5. Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheu-
tua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa rakennuslupaa / poikkea-
mislupaa / asemakaavaa saada aikaan eikä varauskohdetta siksi voida 
luovuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 999
Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselos-
tuksesta

HEL 2017-004497 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausun-
non:

Maakuntaohjelman lähtökohdat

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen: Se on Suomen tiheimmin 
asuttu ja kaupungistunein maakunta, jolla on rooli koko maan talouden 
veturina. Talouden dynamiikkaa määrittävät vienti ja kansainvälisyys 
sekä muusta maasta poikkeava toimialarakenne. Uusimaa on kuitenkin 
myös sisäisesti moninainen. Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ovat kes-
kittyneet pääkaupunkiseudulle, jolla sijaitsee 80 % Uudenmaan yksityi-
sen sektorin työpaikoista. Pääkaupunkiseudun merkitys ja alueen kau-
punkien rooli investointien houkuttelussa on ohjelmaluonnoksessa tun-
nistettu.

Lausunnolla oleva Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnos on uudentyyppinen, 
tiiviin kokonaisuuden muodostava ja tarinalliseen kerrontaan perustuva 
maakuntaohjelma. Yleisluontoisena, varsin hyvin ajan tasalla olevana 
strategisena asiakirjana se on tarkoitettu kaikille Uudenmaan toimijoille. 

Ohjelmaluonnos sisältää joukon toimenpiteitä, joiden osalta toteutus on 
kuntien tai muiden alueen toimijoiden vastuulla. Maakunnan liiton käy-
tettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, mikä heikentää ohjelman oh-
jausvaikutusta.

Uudenmaan liiton tulee toimia ymmärryksen lisäämiseksi eri alueiden 
välillä sekä kaupunkiseutujen erityistarpeiden huomioimiseksi kansalli-
sella tasolla. Asetettavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että 
Uudenmaan liitto edistää Euroopan unionin rakennerahastojen rahoi-
tuksen kohdentamista alueelle. Kansallisella tasolla tulee erityisesti 
edistää alueen kilpailukyvylle keskeisiä liikennehankkeita sekä muuten 
huolehtia riittävien resurssien turvaamisesta alueen kehittämiselle. 

Maakunnan tulisi kannustaa ja suunnata resurssejaan julkisen sektorin 
uudistamiseksi. Julkisen sektorin omat toimintatavat tarjoavat mahdolli-
suuksia ohjelmaluonnoksen luvussa 5 mainittujen teknologian kehittä-
misen ja innovaatioiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Teknologiamyön-
teinen maakunta on sitä kaikessa toiminnassaan.
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Ohjelmaluonnoksessa todetaan (s.7), että tarvitaan ”tasapainoinen st-
rategia, jossa ylhäältä alas tapahtuva suunnittelu luo perusrakenteen 
palveluille ja mahdollistaa samalla ruohonjuuritason toiminnan."  Tällai-
nen kuvaus tulee poistaa ohjelmasta. Maakunnallisen suunnittelun tu-
lee perustua toimijoiden kumppanuuteen ja vuoropuheluun eikä hierar-
kisiin rakenteisiin.

Maakuntaohjelmaa on valmisteltu vaikeassa tilanteessa, kun sote- ja 
maakuntauudistus on vireillä ja mittavan lainsäädäntöuudistuksen kä-
sittely on siirtynyt ensi vuoden kevääseen. Ohjelmaluonnoksessa kui-
tenkin kuvataan uutta Uuttamaata ja maakuntaa maakuntauudistuksen 
jälkeen suurena alueella vaikuttavana toimijana esimerkiksi innovaatio-
toiminnassa (s.25). Samoin viitataan jo kasvupalvelukuntayhtymään, 
vaikka mahdollista pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kasvupalveluja 
koskevaa erillisratkaisun lainsäädäntöä ei vielä ole. 

Kaupunginhallitus katsoo, että Uusimaa-ohjelman tulee pitäytyä voi-
massa olevaan lainsäädäntöön ja maakunnan liiton nykyiseen rooliin ja 
asemaan. Eri asia on, jos tavoitteissa erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon osalta viitataan jo käynnissä olevan valmistelun edellyttämiin 
jatkotoimenpiteisiin tällä valtuustokaudella sote-palvelujen sujuvaksi ja 
saumattomaksi jatkumiseksi mahdollisista hallintouudistuksista huoli-
matta.

Maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa Uudenmaan kasvupal-
velukuntayhtymän kasvupalveluiden sekä maakunnallisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tulee tukea niin työllisten kuin työttömien työkykyä 
sekä mahdollistaa monialaisten palveluiden yhteensovittaminen vai-
keimmin työllistyvien työllistymisen edistämiseksi. Palveluiden saumat-
tomuus tulee turvata hallinnollisesta uudistuksesta riippumatta.

Mikäli Suomeen syntyy uusi maakuntahallinto ja Uudenmaan erillisrat-
kaisu, tulee Uusimaa-ohjelmaa uudistaa maakunnan uusia tehtäviä 
vastaavasti.

Seuraavassa huomioita Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksen toimin-
taympäristön kuvaukseen, painopisteisiin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Hyvinvoiva ja osaava ihminen (strateginen painopiste 1)

Ohjelmaluonnoksessa on hyvää se, että terveyserojen kaventamisen 
keinoksi nähdään rakenteelliset tekijät. Tuoreet tutkimukset antavat viit-
teitä siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus eivät ratkea ilman 
että puututaan eriarvoisuuden juurisyihin kuten työttömyyteen ja köy-
hyyteen. Ohjauksen, neuvonnan ja kampanjoiden avulla yleensä tavoi-
tetaan tervein ja parhaimmassa asemassa oleva väestönosa. Näillä 
saadaan siis jossain määrin nostettua koko väestön terveyden tasoa, 
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mutta samalla terveyserot väestöryhmien välillä pysyvät ennallaan tai 
voivat jopa kasvaa. Nämä taso- ja erotavoitteet eivät välttämättä ole ris-
tiriidassa keskenään, mutta niiden erilaiset tulokset on syytä hahmot-
taa.

Sosiaalisen hyvinvoinnin osalta ohjelmaluonnoksessa on ansiokkaasti 
käsitelty uusimaalaisten hyvinvoinnin haasteita, jotka nousevat nimeno-
maan sosiaalisen kehityksen indeksistä. Indeksissä mukana olevien te-
kijöiden lisäksi haasteena on syytä tunnistaa myös sosiaalinen polari-
soituminen. Tiedetään, että sosioekonomiset terveys- ja kuolleisuuserot 
ovat Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa suuremmat kuin 
esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa, ja myös Uudenmaan sisällä 
joissain kunnissa hyvinvoinnin polarisoituminen on suurempaa kuin ko-
ko Suomessa keskimäärin. Polarisaatio kuitenkin mainitaan vain ly-
hyesti.

Ohjelmaluonnoksessa käydään läpi yleisimpiä kroonisia kansantauteja 
ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Siinä korostetaan hyvin voimak-
kaasti liiallisen energiansaannin ja liian vähäisen liikunta-aktiivisuuden 
merkitystä. Liiallisen energiansaannin lisäksi tulisi kuitenkin huomata 
myös ravitsemuksen laatu sekä esimerkiksi liiallisen suolan saannin 
merkitys yhtenä kansantautien riskitekijänä. Näiden ohella etenkin Hel-
singissä myös alkoholin liika- ja ongelmakäyttö sekä tupakointi ovat 
keskeisiä kuolleisuutta lisääviä tekijöitä. Tupakointi näyttäisi olevan 
Helsingissä pienenemässä melko nopeasti, joten tupakointiin liittyvä 
kuolleisuus tullee myös pienemään entistä nopeammin.

Väestömäärän kasvu, ikääntyminen ja maahanmuutto lisäävät sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kysyntää. Helsingin kaupunki vastaa tähän kysyn-
tään omien päätöstensä pohjalta palveluja ja palvelurakennetta uudis-
tamalla, huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan hy-
vistä, vaikuttavaista, laadukkaista ja monipuolisista palveluista sekä 
asianmukaisista toimitiloista. 

Helsingin uuden kaupunkistrategian varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 
tavoitteet on asetettu korkealle ja tukevat osaltaan maakuntaohjelman 
hyviä tulevaisuuteen tähtääviä osaamisen tavoitteita. Turvalliset ja ter-
veelliset oppimisympäristöt sekä korjausrakentaminen edellyttävät kaik-
kien toimijoiden yhteistyötä Uudellamaalla nykyisen vaikean sisäil-
maongelman ratkaisemiseksi.

Työllisyyden edistäminen

Ohjelman tavoitteessa ”Tulevaisuuden osaavat ihmiset” korostetaan 
nuorten työmarkkinoilla kokemaa epävarmuutta. Työmarkkinoiden epä-
varmuus ei kuitenkaan ole ikäriippuvaista, vaan koskee yhtä eneneväs-
sä määrin aloja, joilla ei vaadita korkeaa osaamista. Luvussa koroste-
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taan myöhemmin elinikäistä oppimista ja työmarkkinoiden vaatimuksia. 
Helsingin kannalta oleellista on, että suurimmat erot Uudellamaalla si-
jaitsevat suurten kaupunkien sisällä. Uudenmaan yhdyskuntarakenne 
huomioiden maakuntaohjelman tulisikin korostaa enemmän kaupunki-
politiikkaa ja kaupungistumiseen liittyviin haasteisiin vastaamista.

Talouden kääntyessä kasvuun kohtaanto-ongelman on ennustettu pa-
henevan. Uudelleenkouluttautuminen on nostettu esiin ratkaisuna työ-
voimatarpeeseen, mutta osana elinikäistä oppimista tulee toimenpide-
tasolla korostaa myös muuntokoulutuksen mahdollisuuksia. Näkökul-
man koulutukseen tulee olla kansainvälinen siten, että koulutusta voi-
taisiin myös tuoda Suomeen. Monella työikäisellä ei ole mahdollisuutta 
lähteä opiskelemaan ulkomaille, jolloin käytettävissä olevat mahdolli-
suudet koostuvat vain kotimaisten ja paikallisten oppilaitosten koulutus-
tarjonnasta.

Maahanmuuttajien työllistymisen haasteiden osalta on puolestaan huo-
mioitava, että pelkästään koulutustarjonnasta huolehtiminen ei takaa 
työllistymistä. Koulutusta ei tule nähdä työelämästä irrallisena: parhai-
siin tuloksiin päästään työtä ja koulutusta integroivilla palveluilla.

Osaksi luvun toimenpiteitä tulee lisätä maakunnan liiton tehokas ja pit-
käjänteinen toiminta koulutustarpeita kartoittavassa ennakointitehtäväs-
sään, jotta koulutustarjonta alueella vastaa tulevia työvoimatarpeita.  

Kansainvälisyys ja maahanmuutto

Ohjelmaluonnoksessa kahdessa eri painopisteessä ja tavoitteessa kä-
sitellään kansainvälisyyttä ja maahanmuuttoa (” Kansainvälisyydestä 
vahvuutta” ja ”Kansainvälistä osaamista ja investointeja”)

Ohjelmassa tulee huomioida pääkaupunkiseudun, erityisesti Helsingin, 
asema maahanmuuton kohteena. On arvioitu, että seuraavan viiden 
vuoden aikana noin 80 % vuosina 2015–2016 saapuneista ja kansain-
välistä suojelua saaneista henkilöistä asettuu asumaan pääkaupunki-
seudun kuntiin. Alueen vetovoima tekee sen väestörakenteesta poik-
keuksellisen muuhun maahan verrattuna.

Eriarvoistumiskehitys on Uudellamaalla kiihtynyt viimeisten vuosien ai-
kana. Pääkaupunkiseudulla on havaittavissa eriytymistä työn, koulutuk-
sen, terveyden, asumisen ja muun osallisuuden suhteen myös maa-
hanmuuttajaryhmien kesken. Erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ja 
niiden sisällä tulee tunnistaa tehokkaiden ja oikein kohdennettujen toi-
menpiteiden suunnittelemiseksi. Ohjelmaluonnoksen yksinkertaistava 
jaottelu kansainvälisiin osaajiin ja maahanmuuttajiin on kuitenkin ongel-
mallinen: Myös kansainväliset osaajat ovat maahanmuuttajia ja kan-
sainvälistä suojelua saavat henkilöt (pakolaisena tai turvapaikanhakija-
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na maahan saapuneet) saattavat olla korkeakoulutettuja tai muuten 
ammattitaitoisia henkilöitä.

Nettomaahanmuuton ohella yksi väestön ikääntymisen ja huoltosuh-
teen heikkenemisen kannalta tärkeimmistä kysymyksistä tulevina vuo-
sina on sen varmistaminen, että kaikki nuoret pääsevät kiinni koulutuk-
seen ja työelämään. Luvussa ”Nuori, kaunis ja menestyvä Uusimaa” tu-
lisikin huomioida niin kutsuttujen toisen polven maahanmuuttajien kas-
vu työikään tulevan vuosikymmenen aikana. Nämä nuoret ovat kan-
sainvälisiä ja monikielisiä, mutta kohtaavat koulutukseen ja työllistymi-
seen liittyviä haasteita: Noin puolet työn ja koulutuksen ulkopuolella 
olevista nuorista on ulkomaalaistaustaisia. Myös Pisa-tuloksissa on 
nähtävissä selkeää eroa ulkomaalaistaustaisten ja muiden nuorten vä-
lillä.

Maahanmuuttoon liittyy haasteita, joita ei tule vähätellä. Maahanmuutto 
on samalla mahdollisuus kansainväliseen kasvuun ja se on arkipäivää 
kaikissa Uudenmaan kunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ohjel-
maluonnoksessa käsitellään myös asenneilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä 
Uudellamaalla sekä tartutaan maahanmuuttajavastaisuuteen julkisessa 
keskustelussa. On kuitenkin tiedostettava, että ennakkoluuloja esiintyy 
läpi yhteiskunnan eikä asenteiden kärjistymistä voida pelkistää maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön huono-osaisten ryhmien vastakkaina-
setteluksi.

Osallisuus on halua ja aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä nähdyksi, 
kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Kuulumisen koke-
mukseen on vaikutusta myös sillä, kuinka väestöryhmiin viitataan ja 
millaisia kielikuvia käytetään virallisissa yhteyksissä. Uusimaa-ohjel-
massa tulisi pyrkiä neutraaliin kieleen ja välttää kyseenalaisia sanava-
lintoja, kuten ”värikkäät persoonat” sekä kielteisiä mielikuvia synnyttä-
viä ilmaisuja, kuten ”moninaisuus voi näyttäytyä tehottomuutena”. Ih-
misryhmien erillisyyttä korostavan, vanhahtavan ”erilaisuuden sallimi-
sen” sijaan ohjelmassa tulee pyrkiä toimijuuden esiin tuomiseen ja ko-
rostaa kaikkien mahdollisuutta olla yhdenvertainen osa yhteiskuntaa 
taustastaan riippumatta. Kokemus yhteisestä kaupungista, kunnasta tai 
asuinalueesta luo myös turvaa ja vahvistaa osallisuuden edellytyksiä.

Osaajien houkuttelu liittyy keskeiseksi painopisteeksi nostettuun osaa-
van työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Ulkomaisten osaajien hou-
kuttelu on edellytys yritysten riittävälle työvoiman saannille ja kasvulle 
sekä innovaatioiden syntymiselle ja muodostaa sitä kautta pohjan alu-
een kasvulle. Jo nyt osaavan työvoiman saanti on erityisesti uusien tek-
nologioiden osalta haastavaa.
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Kansainvälisten osaajien merkityksen yhteydessä tulisi lisäksi nostaa 
esiin, että varsinkin pääkaupunkiseudulla on jo paljon kansainvälistä 
osaamista, koulutusta, ammattitaitoa ja kansainvälisiä yhteyksiä, joita 
ei hyödynnetä riittävästi.

Turvallisuus ja kaupungistuminen

Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että ”Kaupungistumisen myötä ihmiset 
eivät tunne enää niin voimakasta yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.” Mi-
hin tämä toteamus perustuu?

Tavoitteen ”Turvallisuutta solidaarisuudesta” kohdalla toimenpiteeksi 
on kirjattu "Tuetaan keinoja, joilla vähennetään kaupungistumisen ai-
heuttamaa turvattomuuden tunnetta pääkaupunkiseudulla." Tämän ta-
voitteen luonteva lähtökohta toki on, että yhteenkuuluvuuden tunne ja 
vuorovaikutus lisäävät ihmisten perusturvallisuutta, mutta toimenpide 
tulee ilmaista rakentavammalla tavalla: Lisätään ihmisten turvallisuu-
den tunnetta tukemalla yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
vuorovaikutusta lisääviä keinoja. 

On hyvä, että yhteisöllisyyden merkitystä korostetaan, mutta se ei ole 
ainoa ratkaisu. Kaupungistumisella on kääntöpuolensa ja se voi lisätä 
tiettyjä lieveilmiöitä, mutta kaupungeissa on myös paljon etuja turvalli-
suuden näkökulmasta. Ennalta ehkäisevä turvallisuustoiminta ja erityi-
sesti kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja muutenkin lähellä ole-
vat palvelut ovat omiaan parantamaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Menestyvä ja vastuullinen bisnes (strateginen painopiste 2)

Uudenmaan vuosien 2018–2021 tavoite saada alueelle lisää kansain-
välisiä osaajia ja investointeja on oikein asetettu. Ohjelmaluonnoksessa 
on myös tunnistettu seikkoja, jotka erottavat Uudenmaan maakunnan 
muusta Suomesta, kuten kansainvälisten yritysten rooli ja työpaikkojen 
osaamisintensiivisyys. Luonnoksessa keskeiset saavutettavuus, veto-
voima sekä osaavan työvoiman saatavuus ovat kuitenkin paitsi vah-
vuuksia suhteessa muuhun maahan, myös tavoitteita, joiden tulee to-
teutua nykyistäkin paremmin kansainvälisessä kilpailussa menestymi-
sen varmistamiseksi. Hyvä kotimainen sijoitus ei riitä: Kauempaa tar-
kasteltuna Suomea ja Uuttamaata luonnehtivat edelleen muun muassa 
eurooppalaisittain pienet kotimarkkinat, kielimuuri, etäinen sijainti, kult-
tuuriltaan vieras ja arvaamaton rajanaapuri Venäjä sekä korkea kustan-
nustaso, joka aikaansaa alhaisen ostovoiman.

Toimenpiteenä panostukset pääkaupunkiseudun kansainvälisen tun-
nettuuden vahvistamiseen sekä yhteistyöhön pääkaupunkiseudun ja 
maakunnan välillä kansainvälisessä markkinoinnissa ja investointien 
houkuttelussa ovat oikeansuuntaisia. Investointien houkuttelua ja alue-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 62 (112)
Kaupunginhallitus

Asia/12
06.11.2017

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

markkinointia tulee tehdä kansainvälisesti tunnettua Helsinki-brändiä 
käyttäen. Myös muilla eurooppalaisilla pääkaupunkiseuduilla markki-
nointia toteutetaan pääkaupungin brändiä hyödyntäen.

Luonnoksessa on tunnistettu tarve korkeakoulujen ja yritysten yhteis-
työn syventämiselle sekä huomioitu kansainvälisten kontaktien, pää-
omien ja alueellisten ja paikallisten sijoitusyhtiöiden merkitys startup-
yritysten kilpailukyvylle ja kasvulle. Esitetyt toimenpiteet korkeatasois-
ten opetus-, koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurien tukemiseksi, tervey-
salan kansallisen tutkimus- ja innovaatiostrategian toteuttamiseksi yh-
teistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kaupunkien, korkeakoulujen ja 
tutkimusorganisaatioiden tukemiseksi kilpailukykyisten startup- ja tek-
nologiakeskittymien kehittämisessä ovat keskeisiä alueen kilpailukyvyl-
le, ja niiden rooli ohjelmassa tulee säilyttää. Pääkaupunkiseudulla mer-
kittävät elinkeinopoliittiset hankkeet linkittyvät terveysteknologia-alan, 
startup-yrittäjyyden sekä korkeakouluyhteistyön edistämiseen. Uuden-
maan liiton tulee toiminnallaan ja käytettävissä olevilla instrumenteil-
laan tukea kuntien, erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien toteutta-
maa elinkeinopolitiikkaa ja toimenpiteitä.

Startup-yrittäjyyden määrän kasvun taustalla on luonnoksessa mainitun 
opiskelijayrittäjyyden lisääntymisen ohella myös muita syitä. Rekisteröi-
dyistä osakeyhtiöistä huomattava osa syntyy jo opintonsa päättäneiden 
ja työelämässä mukana olleiden ihmisten, joko nuorten aikuisten tai ko-
keneiden ammattilaisten panostuksella. Epäonnistuvien startup-yritys-
ten suuri osuus puolestaan korostaa kasvupotentiaalia omaavien yritys-
ten tunnistamisen tärkeyttä. Startupien määrän kasvattamisen ohella 
tulee tukea nykyistä enemmän niin rahallisesti kuin muilla keinoin elin-
kelpoisia ja kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä, jotka voivat työllistää 
ja aikaansaada tuottoa investoinneille.

Uudenmaan alueen pk-yritysten menestyminen niin kotimaisessa kuin 
kansainvälisessä kilpailussa edellyttää nykyistä vahvempaa digitaalis-
ten palveluiden käyttöönottoa muun muassa verkkokaupan saralla. Uu-
denmaan maakunnan tulisikin edistää laajasti digitalisaatiota alueen 
yritystoiminnassa yhdessä muiden kumppanien kanssa. Kannatettavaa 
on, että ohjelmassa on huomioitu uusien teknologioiden ja innovaatioi-
den tukeminen vientiä vahvistavasti.

Kiertotalous

Kiertotalouden edistäminen on ohjelmaluonnoksessa huomioitu nosta-
malla se yhdeksi menestyvään liiketoimintaan liittyväksi keskeiseksi ta-
voitteeksi. Kiertotalouden on arvioitu tuottavan Suomen kansantalou-
delle vuosittain jopa 2,5 miljardin euron arvoisen arvonlisän vuoteen 
2030 mennessä. Suurin arvonlisävaikutus syntyy uuden teknologian 
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tuottavuusvaikutuksista. Tämän vuoksi julkinen panostus tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan ja ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tärkeitä.

Julkisia investointeja, mukaan lukien tuotannollisia sekä rakennusin-
vestointeja voidaan ohjata tukemaan kiertotaloutta ja siitä syntyvää uut-
ta liiketoimintaa. Toimenpiteinä on tunnistettu maakunnan hankintojen 
rooli kiertotalouden innovaatioiden edistäjänä. Tässä yhteydessä tulee 
huomioida, että erityisesti Uudenmaan kunnat ovat merkittäviä hankin-
tayksiköitä ja voivat olla edelläkävijöitä kehitettäessä hankinnoille kier-
totalouskriteeristöä ja uusia hankintamalleja. Helsingin kaupunki on ke-
hittänyt ympäristökriteeristöä pitkäjänteisesti omissa hankinnoissaan. 
Maakunnan tulee tukea kuntien innovatiivisia hankintoja ja innovaatio-
kumppanuutta, jotka antavat markkinoille oikeanlaisen signaalin uusien 
liiketoimintaratkaisujen kehittämiseksi materiaali- ja resurssitehokkuu-
den saavuttamiseksi. Kiertotalouden ohella hankintojen kautta tulee 
edistää myös laajemmin ilmastoviisaita ratkaisuja.

Julkiset toimijat voivat luoda mahdollisuuksia tutkimukselle, innovaatio-
toiminnalle ja sitä kautta uudelle liiketoiminnalle. Ne voivat vauhdittaa 
arvonlisän syntyä olemalla aloitteellisia kiertotalouden pilottien, kokeilu-
jen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien sekä tutkimus- ja tuotekehitystoi-
minnan, esimerkiksi jätemateriaalien hyötykäytön ja tuotteistamisen 
käynnistämisessä. Arvonlisävaikutusta voidaan vahvistaa digitalisaa-
tiolla ja kehittämällä kiertotalouden toimintaympäristöä.

Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta (strateginen painopiste 3)

Ohjelmaluonnoksessa on keskeiseksi tavoitteeksi nostettu tulla Suo-
men ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maakunnaksi. Helsingin kaupun-
kistrategian mukaan ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti ja 
hiilineutraaliuuden tavoite on aikaistettu vuoteen 2035.

Uudenmaan kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hanko, Hyvin-
kää, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Siuntio ovat asettaneet hiilineutraalius-
tavoitteen 2035 tai aiemmin.

Koska väestöllisesti suurin osa Uudenmaan kunnista on asettanut hiili-
neutraaliudelle aiemman tavoitteen, Uusimaa-ohjelma 2.0:n jatkoval-
mistelussa olisi syytä harkita, syntyisikö kuntien tavoitteiden pohjalta 
Uudellemaalle tiukempi hiilineutraaliustavoite kuin 2050.

Kestävä ja turvallinen Uusimaa on asetettu tavoitteeksi ja tavoite hyvin 
kohdennettu oikeisiin asioihin eli sään ääri-ilmiöihin ja tulviin, vesi- ja 
ruokahuoltoon sekä pohjavesiin.  Sen sijaan kyberturvallisuus vaikuttaa 
vielä päälle liimatulta kokonaisuudelta. Elinkeinopoliittisesti voi olla jär-
kevää korostaa kyberturvallisuutta ja hybridiuhkien torjuntaa sekä näi-
hin liittyvää koulutusta, osaamista ja houkutella ko. toimialan työpaikko-
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ja alueelle. Maakunnan luontevana roolina on kyberturvallisuudessa 
huolehtia omien järjestelmiensä turvallisuudesta ja käytettävyydestä.

Liikenne ja saavutettavuus

Sujuva ja toimiva liikenne on edellytys Uudenmaan kasvulle ja elinvoi-
maisuudelle. Uusimaa-ohjelman luonnoksessa on tunnistettu saavutet-
tavuuden keskeinen merkitys ja nostettu esiin useita tärkeitä liikenteen 
kansallisen sekä kansainvälisen kehittämisen näkökulmia. Esimerkkei-
nä näistä ovat raideliikenteen, joukkoliikenteen ja liikenteen hallinnan 
kehittäminen sekä kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittäminen, 
mukaan lukien raideliikenteen niin sanotun lentoradan ja Helsinki–Tal-
linna-tunnelin kehittäminen. Kansallisista yhteyksistä on mainittu Pisa-
ra-rata, ESA-rata, pääkaupunkiseudulle suuntautuva joukkoliikenne, 
länsimetro ja Raide-Jokeri.

Liikenneyhteyksien lisäksi tavoitteiksi asetetaan liikenteen päästövä-
hennystavoitteiden saavuttaminen yhdyskuntarakennetta kehittämällä 
sekä matkaketjuajattelun kehittäminen, kestävät kulkumuodot ja liiken-
ne palveluna - eli MaaS-kehityksen tukeminen. Elinkeinoelämän tar-
peista on huomioitu muun muassa satamayhteydet sekä lentoasema- 
ja teollisuus- ja logistiikka-alueiden yhteydet. Erityisen huomionarvoista 
ja kannatettavaa on tavaraliikenteen levähdysalueen merkityksen nos-
taminen esiin ohjelmaluonnoksessa. 

Ohjelmaa tulisi kuitenkin täydentää korostamalla logistiikkakäytävien 
merkitystä, älyliikenteen vaikutuksia sekä kaupunkijakelun kehittämistä. 
Valitettavasti tavaraliikenteen kannalta merkittävät Kehä III ja Keski-Uu-
denmaan logistiikkakäytävä (Kehä IV) ovat jääneet luonnoksessa huo-
miotta. Molemmat ovat välttämättömiä sekä Uudenmaan tärkeimmän 
yleissataman eli Vuosaaren sataman toimivuuden kannalta että koko 
Uudenmaan tavaralogistiikassa.

Toiseksi liikenneosiossa ei ole ennakoitu liikenteen tulevaa murrosta. 
Älyliikenteen palvelut, automaattinen liikenne ja älykäs liikenteen oh-
jaus tulevat mullistamaan liikenteen. Tämä vaatii myös Uudenmaan lii-
kennesuunnittelun varautumista uuteen toimintaympäristöön. Uuden-
maan liiton tulee varautua automaattiliikenteen täysimääräiseen hyö-
dyntämiseen ja sen integroimiseen osaksi muuta liikennejärjestelmää.

Liikenteen osalta ohjelmaan tulee lisäksi nostaa myös citylogistiikka eli 
kaupunkijakelun kehittäminen. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulta 
puuttuvat tehokkaat toimenpiteet citylogistiikan tehostamiseksi ja pääs-
töjen vähentämiseksi. Tässä alueellinen näkökulma on tärkeä kaupun-
kien omien toimien lisäksi muun muassa kaupunkijakelukeskusten ke-
hittämisessä.
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Seuranta ja mittaaminen

Ohjelmaluonnoksessa on valittu seurantaa ja mittaamista varten Euroo-
pan alueiden sosiaalisen kehityksen indeksin (SPI) indikaattoreista viisi 
ja Euroopan alueiden kilpailukykyindeksi (RCI). Niissä on vakavaa ja 
aitoa pyrkimystä kansainväliseen vertailtavuuteen, mutta samalla mo-
lemmissa on omat haasteensa, kun tarkastelu viedään lähtötietojen ta-
solle. Uudenmaan liitto on valinnut indikaattoreista tietyt osat ja osa 
käytetyistä mittareista tosin koostuu useammasta osakomponentista.  
Tämä vaikeuttaa tulkintaa ja tulisi mm. tietää, mitä ilmiöitä tai tekijöitä 
taustalla on mittareiden taustalla. Mittareiden tulkintaan tulee jatkossa 
kiinnittää erityistä huomiota.

Ympäristöselostus

Ympäristöselostukseen sisältyvä ympäristö- ja muiden vaikutusten ar-
viointi on kattava eikä siihen ole huomautettavaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: 
Poistetaan kappaleen 41 viimeinen lause ja lisätään sen jälkeen uudet 
kappaleet:

Uudenmaan kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hanko, Hyvin-
kää, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Siuntio ovat asettaneet hiilineutraalius-
tavoitteen 2035 tai aiemmin.

Koska väestöllisesti suurin osa Uudenmaan kunnista on asettanut hiili-
neutraaliudelle aiemman tavoitteen, Uusimaa-ohjelma 2.0:n jatkoval-
mistelussa olisi syytä harkita, syntyisikö kuntien tavoitteiden pohjalta 
Uudellemaalle tiukempi hiilineutraaliustavoite kuin 2050.

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelma 25.9.2017
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2 Uusimaa-ohjelma_2.0
3 Ymparistoselostus_-_Uusimaa-ohjelma_2.0

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausun-
non:

Maakuntaohjelman lähtökohdat

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen: Se on Suomen tiheimmin 
asuttu ja kaupungistunein maakunta, jolla on rooli koko maan talouden 
veturina. Talouden dynamiikkaa määrittävät vienti ja kansainvälisyys 
sekä muusta maasta poikkeava toimialarakenne. Uusimaa on kuitenkin 
myös sisäisesti moninainen. Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ovat kes-
kittyneet pääkaupunkiseudulle, jolla sijaitsee 80 % Uudenmaan yksityi-
sen sektorin työpaikoista. Pääkaupunkiseudun merkitys ja alueen kau-
punkien rooli investointien houkuttelussa on ohjelmaluonnoksessa tun-
nistettu.

Lausunnolla oleva Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnos on uudentyyppinen, 
tiiviin kokonaisuuden muodostava ja tarinalliseen kerrontaan perustuva 
maakuntaohjelma. Yleisluontoisena, varsin hyvin ajan tasalla olevana 
strategisena asiakirjana se on tarkoitettu kaikille Uudenmaan toimijoille. 

Ohjelmaluonnos sisältää joukon toimenpiteitä, joiden osalta toteutus on 
kuntien tai muiden alueen toimijoiden vastuulla. Maakunnan liiton käy-
tettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, mikä heikentää ohjelman oh-
jausvaikutusta.

Uudenmaan liiton tulee toimia ymmärryksen lisäämiseksi eri alueiden 
välillä sekä kaupunkiseutujen erityistarpeiden huomioimiseksi kansalli-
sella tasolla. Asetettavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että 
Uudenmaan liitto edistää Euroopan unionin rakennerahastojen rahoi-
tuksen kohdentamista alueelle. Kansallisella tasolla tulee erityisesti 
edistää alueen kilpailukyvylle keskeisiä liikennehankkeita sekä muuten 
huolehtia riittävien resurssien turvaamisesta alueen kehittämiselle. 
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Maakunnan tulisi kannustaa ja suunnata resurssejaan julkisen sektorin 
uudistamiseksi. Julkisen sektorin omat toimintatavat tarjoavat mahdolli-
suuksia ohjelmaluonnoksen luvussa 5 mainittujen teknologian kehittä-
misen ja innovaatioiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Teknologiamyön-
teinen maakunta on sitä kaikessa toiminnassaan.

Ohjelmaluonnoksessa todetaan (s.7), että tarvitaan ”tasapainoinen st-
rategia, jossa ylhäältä alas tapahtuva suunnittelu luo perusrakenteen 
palveluille ja mahdollistaa samalla ruohonjuuritason toiminnan."  Tällai-
nen kuvaus tulee poistaa ohjelmasta. Maakunnallisen suunnittelun tu-
lee perustua toimijoiden kumppanuuteen ja vuoropuheluun eikä hierar-
kisiin rakenteisiin.

Maakuntaohjelmaa on valmisteltu vaikeassa tilanteessa, kun sote- ja 
maakuntauudistus on vireillä ja mittavan lainsäädäntöuudistuksen kä-
sittely on siirtynyt ensi vuoden kevääseen. Ohjelmaluonnoksessa kui-
tenkin kuvataan uutta Uuttamaata ja maakuntaa maakuntauudistuksen 
jälkeen suurena alueella vaikuttavana toimijana esimerkiksi innovaatio-
toiminnassa (s.25). Samoin viitataan jo kasvupalvelukuntayhtymään, 
vaikka mahdollista pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kasvupalveluja 
koskevaa erillisratkaisun lainsäädäntöä ei vielä ole. 

Kaupunginhallitus katsoo, että Uusimaa-ohjelman tulee pitäytyä voi-
massa olevaan lainsäädäntöön ja maakunnan liiton nykyiseen rooliin ja 
asemaan. Eri asia on, jos tavoitteissa erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon osalta viitataan jo käynnissä olevan valmistelun edellyttämiin 
jatkotoimenpiteisiin tällä valtuustokaudella sote-palvelujen sujuvaksi ja 
saumattomaksi jatkumiseksi mahdollisista hallintouudistuksista huoli-
matta.

Maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa Uudenmaan kasvupal-
velukuntayhtymän kasvupalveluiden sekä maakunnallisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tulee tukea niin työllisten kuin työttömien työkykyä 
sekä mahdollistaa monialaisten palveluiden yhteensovittaminen vai-
keimmin työllistyvien työllistymisen edistämiseksi. Palveluiden saumat-
tomuus tulee turvata hallinnollisesta uudistuksesta riippumatta.

Mikäli Suomeen syntyy uusi maakuntahallinto ja Uudenmaan erillisrat-
kaisu, tulee Uusimaa-ohjelmaa uudistaa maakunnan uusia tehtäviä 
vastaavasti.

Seuraavassa huomioita Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksen toimin-
taympäristön kuvaukseen, painopisteisiin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Hyvinvoiva ja osaava ihminen (strateginen painopiste 1)
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Ohjelmaluonnoksessa on hyvää se, että terveyserojen kaventamisen 
keinoksi nähdään rakenteelliset tekijät. Tuoreet tutkimukset antavat viit-
teitä siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus eivät ratkea ilman 
että puututaan eriarvoisuuden juurisyihin kuten työttömyyteen ja köy-
hyyteen. Ohjauksen, neuvonnan ja kampanjoiden avulla yleensä tavoi-
tetaan tervein ja parhaimmassa asemassa oleva väestönosa. Näillä 
saadaan siis jossain määrin nostettua koko väestön terveyden tasoa, 
mutta samalla terveyserot väestöryhmien välillä pysyvät ennallaan tai 
voivat jopa kasvaa. Nämä taso- ja erotavoitteet eivät välttämättä ole ris-
tiriidassa keskenään, mutta niiden erilaiset tulokset on syytä hahmot-
taa.

Sosiaalisen hyvinvoinnin osalta ohjelmaluonnoksessa on ansiokkaasti 
käsitelty uusimaalaisten hyvinvoinnin haasteita, jotka nousevat nimeno-
maan sosiaalisen kehityksen indeksistä. Indeksissä mukana olevien te-
kijöiden lisäksi haasteena on syytä tunnistaa myös sosiaalinen polari-
soituminen. Tiedetään, että sosioekonomiset terveys- ja kuolleisuuserot 
ovat Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa suuremmat kuin 
esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa, ja myös Uudenmaan sisällä 
joissain kunnissa hyvinvoinnin polarisoituminen on suurempaa kuin ko-
ko Suomessa keskimäärin. Polarisaatio kuitenkin mainitaan vain ly-
hyesti.

Ohjelmaluonnoksessa käydään läpi yleisimpiä kroonisia kansantauteja 
ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Siinä korostetaan hyvin voimak-
kaasti liiallisen energiansaannin ja liian vähäisen liikunta-aktiivisuuden 
merkitystä. Liiallisen energiansaannin lisäksi tulisi kuitenkin huomata 
myös ravitsemuksen laatu sekä esimerkiksi liiallisen suolan saannin 
merkitys yhtenä kansantautien riskitekijänä. Näiden ohella etenkin Hel-
singissä myös alkoholin liika- ja ongelmakäyttö sekä tupakointi ovat 
keskeisiä kuolleisuutta lisääviä tekijöitä. Tupakointi näyttäisi olevan 
Helsingissä pienenemässä melko nopeasti, joten tupakointiin liittyvä 
kuolleisuus tullee myös pienemään entistä nopeammin.

Väestömäärän kasvu, ikääntyminen ja maahanmuutto lisäävät sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kysyntää. Helsingin kaupunki vastaa tähän kysyn-
tään omien päätöstensä pohjalta palveluja ja palvelurakennetta uudis-
tamalla, huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan hy-
vistä, vaikuttavaista, laadukkaista ja monipuolisista palveluista sekä 
asianmukaisista toimitiloista. 

Helsingin uuden kaupunkistrategian varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 
tavoitteet on asetettu korkealle ja tukevat osaltaan maakuntaohjelman 
hyviä tulevaisuuteen tähtääviä osaamisen tavoitteita. Turvalliset ja ter-
veelliset oppimisympäristöt sekä korjausrakentaminen edellyttävät kaik-
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kien toimijoiden yhteistyötä Uudellamaalla nykyisen vaikean sisäil-
maongelman ratkaisemiseksi.

Työllisyyden edistäminen

Ohjelman tavoitteessa ”Tulevaisuuden osaavat ihmiset” korostetaan 
nuorten työmarkkinoilla kokemaa epävarmuutta. Työmarkkinoiden epä-
varmuus ei kuitenkaan ole ikäriippuvaista, vaan koskee yhtä eneneväs-
sä määrin aloja, joilla ei vaadita korkeaa osaamista. Luvussa koroste-
taan myöhemmin elinikäistä oppimista ja työmarkkinoiden vaatimuksia. 
Helsingin kannalta oleellista on, että suurimmat erot Uudellamaalla si-
jaitsevat suurten kaupunkien sisällä. Uudenmaan yhdyskuntarakenne 
huomioiden maakuntaohjelman tulisikin korostaa enemmän kaupunki-
politiikkaa ja kaupungistumiseen liittyviin haasteisiin vastaamista.

Talouden kääntyessä kasvuun kohtaanto-ongelman on ennustettu pa-
henevan. Uudelleenkouluttautuminen on nostettu esiin ratkaisuna työ-
voimatarpeeseen, mutta osana elinikäistä oppimista tulee toimenpide-
tasolla korostaa myös muuntokoulutuksen mahdollisuuksia. Näkökul-
man koulutukseen tulee olla kansainvälinen siten, että koulutusta voi-
taisiin myös tuoda Suomeen. Monella työikäisellä ei ole mahdollisuutta 
lähteä opiskelemaan ulkomaille, jolloin käytettävissä olevat mahdolli-
suudet koostuvat vain kotimaisten ja paikallisten oppilaitosten koulutus-
tarjonnasta.

Maahanmuuttajien työllistymisen haasteiden osalta on puolestaan huo-
mioitava, että pelkästään koulutustarjonnasta huolehtiminen ei takaa 
työllistymistä. Koulutusta ei tule nähdä työelämästä irrallisena: parhai-
siin tuloksiin päästään työtä ja koulutusta integroivilla palveluilla.

Osaksi luvun toimenpiteitä tulee lisätä maakunnan liiton tehokas ja pit-
käjänteinen toiminta koulutustarpeita kartoittavassa ennakointitehtäväs-
sään, jotta koulutustarjonta alueella vastaa tulevia työvoimatarpeita.  

Kansainvälisyys ja maahanmuutto

Ohjelmaluonnoksessa kahdessa eri painopisteessä ja tavoitteessa kä-
sitellään kansainvälisyyttä ja maahanmuuttoa (” Kansainvälisyydestä 
vahvuutta” ja ”Kansainvälistä osaamista ja investointeja”)

Ohjelmassa tulee huomioida pääkaupunkiseudun, erityisesti Helsingin, 
asema maahanmuuton kohteena. On arvioitu, että seuraavan viiden 
vuoden aikana noin 80 % vuosina 2015–2016 saapuneista ja kansain-
välistä suojelua saaneista henkilöistä asettuu asumaan pääkaupunki-
seudun kuntiin. Alueen vetovoima tekee sen väestörakenteesta poik-
keuksellisen muuhun maahan verrattuna.
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Eriarvoistumiskehitys on Uudellamaalla kiihtynyt viimeisten vuosien ai-
kana. Pääkaupunkiseudulla on havaittavissa eriytymistä työn, koulutuk-
sen, terveyden, asumisen ja muun osallisuuden suhteen myös maa-
hanmuuttajaryhmien kesken. Erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ja 
niiden sisällä tulee tunnistaa tehokkaiden ja oikein kohdennettujen toi-
menpiteiden suunnittelemiseksi. Ohjelmaluonnoksen yksinkertaistava 
jaottelu kansainvälisiin osaajiin ja maahanmuuttajiin on kuitenkin ongel-
mallinen: Myös kansainväliset osaajat ovat maahanmuuttajia ja kan-
sainvälistä suojelua saavat henkilöt (pakolaisena tai turvapaikanhakija-
na maahan saapuneet) saattavat olla korkeakoulutettuja tai muuten 
ammattitaitoisia henkilöitä.

Nettomaahanmuuton ohella yksi väestön ikääntymisen ja huoltosuh-
teen heikkenemisen kannalta tärkeimmistä kysymyksistä tulevina vuo-
sina on sen varmistaminen, että kaikki nuoret pääsevät kiinni koulutuk-
seen ja työelämään. Luvussa ”Nuori, kaunis ja menestyvä Uusimaa” tu-
lisikin huomioida niin kutsuttujen toisen polven maahanmuuttajien kas-
vu työikään tulevan vuosikymmenen aikana. Nämä nuoret ovat kan-
sainvälisiä ja monikielisiä, mutta kohtaavat koulutukseen ja työllistymi-
seen liittyviä haasteita: Noin puolet työn ja koulutuksen ulkopuolella 
olevista nuorista on ulkomaalaistaustaisia. Myös Pisa-tuloksissa on 
nähtävissä selkeää eroa ulkomaalaistaustaisten ja muiden nuorten vä-
lillä.

Maahanmuuttoon liittyy haasteita, joita ei tule vähätellä. Maahanmuutto 
on samalla mahdollisuus kansainväliseen kasvuun ja se on arkipäivää 
kaikissa Uudenmaan kunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ohjel-
maluonnoksessa käsitellään myös asenneilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä 
Uudellamaalla sekä tartutaan maahanmuuttajavastaisuuteen julkisessa 
keskustelussa. On kuitenkin tiedostettava, että ennakkoluuloja esiintyy 
läpi yhteiskunnan eikä asenteiden kärjistymistä voida pelkistää maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön huono-osaisten ryhmien vastakkaina-
setteluksi.

Osallisuus on halua ja aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä nähdyksi, 
kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Kuulumisen koke-
mukseen on vaikutusta myös sillä, kuinka väestöryhmiin viitataan ja 
millaisia kielikuvia käytetään virallisissa yhteyksissä. Uusimaa-ohjel-
massa tulisi pyrkiä neutraaliin kieleen ja välttää kyseenalaisia sanava-
lintoja, kuten ”värikkäät persoonat” sekä kielteisiä mielikuvia synnyttä-
viä ilmaisuja, kuten ”moninaisuus voi näyttäytyä tehottomuutena”. Ih-
misryhmien erillisyyttä korostavan, vanhahtavan ”erilaisuuden sallimi-
sen” sijaan ohjelmassa tulee pyrkiä toimijuuden esiin tuomiseen ja ko-
rostaa kaikkien mahdollisuutta olla yhdenvertainen osa yhteiskuntaa 
taustastaan riippumatta. Kokemus yhteisestä kaupungista, kunnasta tai 
asuinalueesta luo myös turvaa ja vahvistaa osallisuuden edellytyksiä.
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Osaajien houkuttelu liittyy keskeiseksi painopisteeksi nostettuun osaa-
van työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Ulkomaisten osaajien hou-
kuttelu on edellytys yritysten riittävälle työvoiman saannille ja kasvulle 
sekä innovaatioiden syntymiselle ja muodostaa sitä kautta pohjan alu-
een kasvulle. Jo nyt osaavan työvoiman saanti on erityisesti uusien tek-
nologioiden osalta haastavaa.

Kansainvälisten osaajien merkityksen yhteydessä tulisi lisäksi nostaa 
esiin, että varsinkin pääkaupunkiseudulla on jo paljon kansainvälistä 
osaamista, koulutusta, ammattitaitoa ja kansainvälisiä yhteyksiä, joita 
ei hyödynnetä riittävästi.

Turvallisuus ja kaupungistuminen

Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että ”Kaupungistumisen myötä ihmiset 
eivät tunne enää niin voimakasta yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.” Mi-
hin tämä toteamus perustuu?

Tavoitteen ”Turvallisuutta solidaarisuudesta” kohdalla toimenpiteeksi 
on kirjattu "Tuetaan keinoja, joilla vähennetään kaupungistumisen ai-
heuttamaa turvattomuuden tunnetta pääkaupunkiseudulla." Tämän ta-
voitteen luonteva lähtökohta toki on, että yhteenkuuluvuuden tunne ja 
vuorovaikutus lisäävät ihmisten perusturvallisuutta, mutta toimenpide 
tulee ilmaista rakentavammalla tavalla: Lisätään ihmisten turvallisuu-
den tunnetta tukemalla yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
vuorovaikutusta lisääviä keinoja. 

On hyvä, että yhteisöllisyyden merkitystä korostetaan, mutta se ei ole 
ainoa ratkaisu. Kaupungistumisella on kääntöpuolensa ja se voi lisätä 
tiettyjä lieveilmiöitä, mutta kaupungeissa on myös paljon etuja turvalli-
suuden näkökulmasta. Ennalta ehkäisevä turvallisuustoiminta ja erityi-
sesti kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja muutenkin lähellä ole-
vat palvelut ovat omiaan parantamaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Menestyvä ja vastuullinen bisnes (strateginen painopiste 2)

Uudenmaan vuosien 2018–2021 tavoite saada alueelle lisää kansain-
välisiä osaajia ja investointeja on oikein asetettu. Ohjelmaluonnoksessa 
on myös tunnistettu seikkoja, jotka erottavat Uudenmaan maakunnan 
muusta Suomesta, kuten kansainvälisten yritysten rooli ja työpaikkojen 
osaamisintensiivisyys. Luonnoksessa keskeiset saavutettavuus, veto-
voima sekä osaavan työvoiman saatavuus ovat kuitenkin paitsi vah-
vuuksia suhteessa muuhun maahan, myös tavoitteita, joiden tulee to-
teutua nykyistäkin paremmin kansainvälisessä kilpailussa menestymi-
sen varmistamiseksi. Hyvä kotimainen sijoitus ei riitä: Kauempaa tar-
kasteltuna Suomea ja Uuttamaata luonnehtivat edelleen muun muassa 
eurooppalaisittain pienet kotimarkkinat, kielimuuri, etäinen sijainti, kult-
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tuuriltaan vieras ja arvaamaton rajanaapuri Venäjä sekä korkea kustan-
nustaso, joka aikaansaa alhaisen ostovoiman.

Toimenpiteenä panostukset pääkaupunkiseudun kansainvälisen tun-
nettuuden vahvistamiseen sekä yhteistyöhön pääkaupunkiseudun ja 
maakunnan välillä kansainvälisessä markkinoinnissa ja investointien 
houkuttelussa ovat oikeansuuntaisia. Investointien houkuttelua ja alue-
markkinointia tulee tehdä kansainvälisesti tunnettua Helsinki-brändiä 
käyttäen. Myös muilla eurooppalaisilla pääkaupunkiseuduilla markki-
nointia toteutetaan pääkaupungin brändiä hyödyntäen.

Luonnoksessa on tunnistettu tarve korkeakoulujen ja yritysten yhteis-
työn syventämiselle sekä huomioitu kansainvälisten kontaktien, pää-
omien ja alueellisten ja paikallisten sijoitusyhtiöiden merkitys startup-
yritysten kilpailukyvylle ja kasvulle. Esitetyt toimenpiteet korkeatasois-
ten opetus-, koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurien tukemiseksi, tervey-
salan kansallisen tutkimus- ja innovaatiostrategian toteuttamiseksi yh-
teistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kaupunkien, korkeakoulujen ja 
tutkimusorganisaatioiden tukemiseksi kilpailukykyisten startup- ja tek-
nologiakeskittymien kehittämisessä ovat keskeisiä alueen kilpailukyvyl-
le, ja niiden rooli ohjelmassa tulee säilyttää. Pääkaupunkiseudulla mer-
kittävät elinkeinopoliittiset hankkeet linkittyvät terveysteknologia-alan, 
startup-yrittäjyyden sekä korkeakouluyhteistyön edistämiseen. Uuden-
maan liiton tulee toiminnallaan ja käytettävissä olevilla instrumenteil-
laan tukea kuntien, erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien toteutta-
maa elinkeinopolitiikkaa ja toimenpiteitä.

Startup-yrittäjyyden määrän kasvun taustalla on luonnoksessa mainitun 
opiskelijayrittäjyyden lisääntymisen ohella myös muita syitä. Rekisteröi-
dyistä osakeyhtiöistä huomattava osa syntyy jo opintonsa päättäneiden 
ja työelämässä mukana olleiden ihmisten, joko nuorten aikuisten tai ko-
keneiden ammattilaisten panostuksella. Epäonnistuvien startup-yritys-
ten suuri osuus puolestaan korostaa kasvupotentiaalia omaavien yritys-
ten tunnistamisen tärkeyttä. Startupien määrän kasvattamisen ohella 
tulee tukea nykyistä enemmän niin rahallisesti kuin muilla keinoin elin-
kelpoisia ja kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä, jotka voivat työllistää 
ja aikaansaada tuottoa investoinneille.

Uudenmaan alueen pk-yritysten menestyminen niin kotimaisessa kuin 
kansainvälisessä kilpailussa edellyttää nykyistä vahvempaa digitaalis-
ten palveluiden käyttöönottoa muun muassa verkkokaupan saralla. Uu-
denmaan maakunnan tulisikin edistää laajasti digitalisaatiota alueen 
yritystoiminnassa yhdessä muiden kumppanien kanssa. Kannatettavaa 
on, että ohjelmassa on huomioitu uusien teknologioiden ja innovaatioi-
den tukeminen vientiä vahvistavasti.
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Kiertotalous

Kiertotalouden edistäminen on ohjelmaluonnoksessa huomioitu nosta-
malla se yhdeksi menestyvään liiketoimintaan liittyväksi keskeiseksi ta-
voitteeksi. Kiertotalouden on arvioitu tuottavan Suomen kansantalou-
delle vuosittain jopa 2,5 miljardin euron arvoisen arvonlisän vuoteen 
2030 mennessä. Suurin arvonlisävaikutus syntyy uuden teknologian 
tuottavuusvaikutuksista. Tämän vuoksi julkinen panostus tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan ja ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tärkeitä.

Julkisia investointeja, mukaan lukien tuotannollisia sekä rakennusin-
vestointeja voidaan ohjata tukemaan kiertotaloutta ja siitä syntyvää uut-
ta liiketoimintaa. Toimenpiteinä on tunnistettu maakunnan hankintojen 
rooli kiertotalouden innovaatioiden edistäjänä. Tässä yhteydessä tulee 
huomioida, että erityisesti Uudenmaan kunnat ovat merkittäviä hankin-
tayksiköitä ja voivat olla edelläkävijöitä kehitettäessä hankinnoille kier-
totalouskriteeristöä ja uusia hankintamalleja. Helsingin kaupunki on ke-
hittänyt ympäristökriteeristöä pitkäjänteisesti omissa hankinnoissaan. 
Maakunnan tulee tukea kuntien innovatiivisia hankintoja ja innovaatio-
kumppanuutta, jotka antavat markkinoille oikeanlaisen signaalin uusien 
liiketoimintaratkaisujen kehittämiseksi materiaali- ja resurssitehokkuu-
den saavuttamiseksi. Kiertotalouden ohella hankintojen kautta tulee 
edistää myös laajemmin ilmastoviisaita ratkaisuja.

Julkiset toimijat voivat luoda mahdollisuuksia tutkimukselle, innovaatio-
toiminnalle ja sitä kautta uudelle liiketoiminnalle. Ne voivat vauhdittaa 
arvonlisän syntyä olemalla aloitteellisia kiertotalouden pilottien, kokeilu-
jen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien sekä tutkimus- ja tuotekehitystoi-
minnan, esimerkiksi jätemateriaalien hyötykäytön ja tuotteistamisen 
käynnistämisessä. Arvonlisävaikutusta voidaan vahvistaa digitalisaa-
tiolla ja kehittämällä kiertotalouden toimintaympäristöä.

Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta (strateginen painopiste 3)

Ohjelmaluonnoksessa on keskeiseksi tavoitteeksi nostettu tulla Suo-
men ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maakunnaksi. Helsingin kaupun-
kistrategian mukaan ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti ja 
hiilineutraaliuuden tavoite on aikaistettu vuoteen 2035. Haastavat ta-
voitteet ja toimenpiteet maakuntatasolla ja kaupungintasolla ovat sa-
mansuuntaisia.

Kestävä ja turvallinen Uusimaa on asetettu tavoitteeksi ja tavoite hyvin 
kohdennettu oikeisiin asioihin eli sään ääri-ilmiöihin ja tulviin, vesi- ja 
ruokahuoltoon sekä pohjavesiin.  Sen sijaan kyberturvallisuus vaikuttaa 
vielä päälle liimatulta kokonaisuudelta. Elinkeinopoliittisesti voi olla jär-
kevää korostaa kyberturvallisuutta ja hybridiuhkien torjuntaa sekä näi-
hin liittyvää koulutusta, osaamista ja houkutella ko. toimialan työpaikko-
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ja alueelle. Maakunnan luontevana roolina on kyberturvallisuudessa 
huolehtia omien järjestelmiensä turvallisuudesta ja käytettävyydestä.

Liikenne ja saavutettavuus

Sujuva ja toimiva liikenne on edellytys Uudenmaan kasvulle ja elinvoi-
maisuudelle. Uusimaa-ohjelman luonnoksessa on tunnistettu saavutet-
tavuuden keskeinen merkitys ja nostettu esiin useita tärkeitä liikenteen 
kansallisen sekä kansainvälisen kehittämisen näkökulmia. Esimerkkei-
nä näistä ovat raideliikenteen, joukkoliikenteen ja liikenteen hallinnan 
kehittäminen sekä kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittäminen, 
mukaan lukien raideliikenteen niin sanotun lentoradan ja Helsinki–Tal-
linna-tunnelin kehittäminen. Kansallisista yhteyksistä on mainittu Pisa-
ra-rata, ESA-rata, pääkaupunkiseudulle suuntautuva joukkoliikenne, 
länsimetro ja Raide-Jokeri.

Liikenneyhteyksien lisäksi tavoitteiksi asetetaan liikenteen päästövä-
hennystavoitteiden saavuttaminen yhdyskuntarakennetta kehittämällä 
sekä matkaketjuajattelun kehittäminen, kestävät kulkumuodot ja liiken-
ne palveluna - eli MaaS-kehityksen tukeminen. Elinkeinoelämän tar-
peista on huomioitu muun muassa satamayhteydet sekä lentoasema- 
ja teollisuus- ja logistiikka-alueiden yhteydet. Erityisen huomionarvoista 
ja kannatettavaa on tavaraliikenteen levähdysalueen merkityksen nos-
taminen esiin ohjelmaluonnoksessa. 

Ohjelmaa tulisi kuitenkin täydentää korostamalla logistiikkakäytävien 
merkitystä, älyliikenteen vaikutuksia sekä kaupunkijakelun kehittämistä. 
Valitettavasti tavaraliikenteen kannalta merkittävät Kehä III ja Keski-Uu-
denmaan logistiikkakäytävä (Kehä IV) ovat jääneet luonnoksessa huo-
miotta. Molemmat ovat välttämättömiä sekä Uudenmaan tärkeimmän 
yleissataman eli Vuosaaren sataman toimivuuden kannalta että koko 
Uudenmaan tavaralogistiikassa.

Toiseksi liikenneosiossa ei ole ennakoitu liikenteen tulevaa murrosta. 
Älyliikenteen palvelut, automaattinen liikenne ja älykäs liikenteen oh-
jaus tulevat mullistamaan liikenteen. Tämä vaatii myös Uudenmaan lii-
kennesuunnittelun varautumista uuteen toimintaympäristöön. Uuden-
maan liiton tulee varautua automaattiliikenteen täysimääräiseen hyö-
dyntämiseen ja sen integroimiseen osaksi muuta liikennejärjestelmää.

Liikenteen osalta ohjelmaan tulee lisäksi nostaa myös citylogistiikka eli 
kaupunkijakelun kehittäminen. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulta 
puuttuvat tehokkaat toimenpiteet citylogistiikan tehostamiseksi ja pääs-
töjen vähentämiseksi. Tässä alueellinen näkökulma on tärkeä kaupun-
kien omien toimien lisäksi muun muassa kaupunkijakelukeskusten ke-
hittämisessä.
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Seuranta ja mittaaminen

Ohjelmaluonnoksessa on valittu seurantaa ja mittaamista varten Euroo-
pan alueiden sosiaalisen kehityksen indeksin (SPI) indikaattoreista viisi 
ja Euroopan alueiden kilpailukykyindeksi (RCI). Niissä on vakavaa ja 
aitoa pyrkimystä kansainväliseen vertailtavuuteen, mutta samalla mo-
lemmissa on omat haasteensa, kun tarkastelu viedään lähtötietojen ta-
solle. Uudenmaan liitto on valinnut indikaattoreista tietyt osat ja osa 
käytetyistä mittareista tosin koostuu useammasta osakomponentista.  
Tämä vaikeuttaa tulkintaa ja tulisi mm. tietää, mitä ilmiöitä tai tekijöitä 
taustalla on mittareiden taustalla. Mittareiden tulkintaan tulee jatkossa 
kiinnittää erityistä huomiota.

Ympäristöselostus

Ympäristöselostukseen sisältyvä ympäristö- ja muiden vaikutusten ar-
viointi on kattava eikä siihen ole huomautettavaa.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.9.2017 pyytää 
lausuntoa Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuk-
sesta Uudenmaan kunnilta ja sidosryhmiltä.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä käsittää nykylainsäädännön mukaan 
maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Vuo-
sittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjel-
man toteuttamista.  Uudenmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2018-
2021 käytetään nimeä Uusimaa-ohjelma. Maakuntauudistus muuttaa 
alueidenkehittämisjärjestelmää ja jatkossa uusi maakunta laatisi maa-
kuntastrategian, jolla asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja ohjataan 
kehitystä. Maakuntaohjelma on tehty voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. 

Lausunnolla olevan Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yh-
teistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, kou-
lutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.  Lisäksi valmisteluai-
neistoa on käsitelty mm. Uudenmaan maakunnan kuntajohtajien ko-
kouksessa.

Ohjelmakauden (2018 -2021) strategiset painopisteet ovat:

1. Hyvinvoiva ja osaava ihminen
2. Menestyvä ja vastuullinen bisnes
3. Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.
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Jokaisessa painopisteessä on neljä tavoitetta, joita toteutetaan ohjel-
massa määriteltyjen ja siihen myöhemmin lisättävien toimenpiteiden 
avulla.

Ohjelman visio on vuodelle 2050: Helsinki Region – Cool and the Most 
Vibrant Region in Europe. Vuonna 2050 Uusimaa on Euroopan virkein 
ja viilein maakunta.

Ns. SOVA-laki (200/2005) asettaa velvoitteet arvioida ohjelman ympä-
ristövaikutukset. Maakuntaohjelmasta vastaava viranomainen selvittää 
ja arvioi ohjelman sekä sen vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat 
merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ohjelman ympäristöselostuk-
sen. Selvitettäviä asioita ovat mm. vaikutus ihmisiin, luontoon, raken-
nettuun ympäristöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arvioinnin 
avulla pyritään varmistamaan yhteensopivuus ohjelman ympäristöta-
voitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

Uusimaa-ohjelman vaikutusten arviointia on tehty samanaikaisesti oh-
jelman laatimisen kanssa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Uudenmaan liittoon viimeistään 
2.11.2017. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 8.11.2017 saak-
ka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelma 25.9.2017
2 Uusimaa-ohjelma_2.0
3 Ymparistoselostus_-_Uusimaa-ohjelma_2.0

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 972

HEL 2017-004497 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.10.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1000
Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: 
Lisätään päätökseen: Kaupunginhallitus kehottaa edistämään haavoit-
tuvassa asemassa yksityismajoituksessa olevien asumistilanteen sel-
vittämistä ja sosiaalityötä, sekä tuomaan kaupunginhallitukseen vuosit-
tain selvityksen oleskelulupapäätösten ja turvapaikanhakijoiden tilan-
teesta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Sanna Vesikansan vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle yksimielisesti Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi arvion kuntapaikkatilantees-
ta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 5.5.2017 § 537 kertaluontoisen kuntapaikka-
kiintiön enintään 10 lapsiperheelle vuodelle 2017. Kuntapaikkakiintiö 
päätettiin täyttää ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusope-
tuksessa tai esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukunta on Hel-
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sinki ja jotka tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanotto-
keskuksessa. Samalla kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan lapsi-
perheiden kiintiötä vastaavan esityksen kuntapaikkakiintiöstä yksityis-
majoituksessa olevien lapsiperheiden osalta mahdollisimman pikaisesti 
ja tuomaan kuntapaikkatilanteen uudelleen arvioitavaksi kaupunginhal-
litukseen syksyllä 2017.

Kuntapaikkatilanne Helsingissä

Päätöksen kansainvälistä suojelua saavien osoittamisesta vastaanotto-
keskuksesta kuntaan tekee järjestelmää valtion tasolla hallinnoiva Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Kunta 
voi halutessaan tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kansainvä-
listä suojelua saavien, muun muassa kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan 
saaneiden turvapaikanhakijoiden, kuntaan osoittamisesta ja heidän ko-
toutumisensa edistämisestä. 

Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat siirtyä kuntaan ELY-kes-
kuksen hallinnoimalla kuntapaikalla tai omaehtoisella muutolla suoraan 
vastaanottokeskuksesta tai toisen kunnan alueelta. Suomessa vain 
noin kolmasosa siirtyy kuntaan kuntapaikalla ja pääosa kansainvälistä 
suojelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle. Voi-
makkaimmin Helsingin kansainvälistä suojelua saava väestö kasvaakin 
vastaanottokeskuksista tapahtuvan omaehtoisen kuntaan siirtymisen ja 
muista kunnista saapuvien asukkaiden myötä. Myös Helsingissä yksi-
tyismajoituksessa olevat myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet 
henkilöt jäävät pääasiallisesti Helsinkiin. 

Elokuun 2017 loppuun mennessä Helsinkiin oli kuluvan vuoden aikana 
muuttanut 862 uutta kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä kunta-
paikkajärjestelmän ulkopuolella. Tämän lisäksi elokuun loppuun men-
nessä oli myönnetty 14 kuntapaikkaa avoimen sopimuksen perusteella. 
Avoimen sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla kaupunki ei sitoudu 
pysyvään määrälliseen kiintiöön, vaan vastaanottaa kansainvälistä suo-
jelua saavia kuntapaikoille ELY-keskuksen pyynnöstä henkilöstöresurs-
sien ja asuntotilanteen sallimissa rajoissa. Tähän mennessä vuoden 
2017 kuntapaikan saaneista seitsemän on ollut täysi-ikäisiä turvapai-
kanhakijoita, viisi ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä turvapaikanha-
kijoita ja kaksi henkilöä ihmiskaupan uhreja.

Keväällä 2017 asetetun kymmenen lapsiperheen kuntapaikkakiintiön 
osalta perheitä, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esiopetukses-
sa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Helsinki ja jotka asuvat Hel-
singin kaupungin vastaanottokeskuksessa, on sijoitettu kuntapaikalle 
toukokuun 2017 jälkeen yksi kolmelapsinen perhe. Kiintiöstä on osa 
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käyttämättä, sillä myönteisen oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä ei 
ole ollut tähän mennessä enempää vastaanottokeskuksissa. 

Vastaanottokeskuksissa Helsingissä asui elokuun 2017 lopussa 28 
päätöksiään odottavaa perhettä, joiden lapsista 32 oli koulutuksen tai 
varhaiskasvatuksen piirissä. Yksityismajoituksessa oli 43 lapsiperhettä, 
joiden lapsista 76 oli peruskoulussa, varhaiskasvatuksessa tai perus-
kouluun valmentavassa koulutuksessa. Sosiaali- ja terveystoimialan ar-
vion mukaan tällä hetkellä Helsingissä yksityismajoituksessa olevista 
perheistä korkeintaan noin 10 perhettä tulee saamaan myönteisen tur-
vapaikkapäätöksen. Yhtensä turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiris-
sä Helsingissä on syyskuun lopussa 1167 henkilöä. Heistä 926 oli yksi-
tyismajoituksessa.

Kuntapaikkajärjestelmä ja yksityismajoituksessa asuvat kansainvälistä suojelua hakevat henki-
löt

Helsingin kaupungilla on ELY-keskuksen kanssa voimassa oleva avoin 
sopimus kansainvälistä suojelua saavien vastaanottamisesta kuntaan, 
jonka kaupunginhallitus hyväksyi 19.9.2016 § 815. Pääsääntöisesti 
ELY-keskus ei pyri sijoittamaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöi-
tä kuntapaikkajärjestelmän kautta pääkaupunkiseudun kuntiin alueelle 
suuntautuvan itsenäisen muuton suuren määrän vuoksi. Täysi-ikäisten 
henkilöiden kohdalla ELY-keskus kysyy kuntapaikkaa avoimeen sopi-
mukseen perustuen Helsingistä erityisesti kiintiöhätätapauksille sekä 
muissa erityisissä tapauksissa, kuten esimerkiksi sairaalahoitoa vaati-
van sairauden, sukupuolivähemmistöön kuulumisen tai henkilön tai hä-
nen perheensä turvallisuuden vuoksi. Käytäntö koskee myös muita 
pääkaupunkiseudun kuntia.

ELY-keskuksen, kuntien, vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviras-
ton sekä TE-toimiston yhteinen työryhmä on päättänyt, että kuntaan voi 
kuntapaikalle siirtyä vain suoraan vastaanottokeskuksista. Uudenmaan 
ELY-keskus noudattaa käytäntöä, joten Helsingissä yksityismajoituk-
sessa asuvat henkilöt eivät ole kuntapaikkajärjestelmän piirissä. Helsin-
gin kaupungin omilla kuntapaikkoja koskevilla linjauksilla ei ole vaiku-
tusta ELY-keskuksen käytäntöön. Koska kaupunki ei voi myöntää kun-
tapaikkaa yksityismajoituksessa asuville lapsiperheille valtion viran-
omaisen käytännöstä johtuen, voimassa oleviin kuntapaikkoja koske-
viin linjauksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Myönteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen kansainvälistä 
suojelua saavat henkilöt voivat itse valita asuinkuntansa riippumatta sii-
tä, ovatko he olleet vastaanottoaikansa vastaanottokeskuksessa vai yk-
sityismajoituksessa. Pääasiallisesti kansainvälistä suojelua saavat siir-
tyvätkin itse haluamaansa kuntaan kuntapaikkajärjestelmän ulkopuolel-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 81 (112)
Kaupunginhallitus

Asia/13
06.11.2017

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

la. Suojelua saavat ovat asuinpaikkansa valinnan jälkeen kuntalaisina 
oikeutettuja kaikkiin asuinkuntansa tarjoamiin palveluihin, esimerkiksi 
sosiaali- ja asumispalveluihin.

Asia on valmisteltu kaupunginkansliassa yhdessä sosiaali- ja terveys-
toimialan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 973

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

15.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.05.2017 Pöydälle

16.01.2017 Palautettiin

09.01.2017 Pöydälle

19.12.2016 Pöydälle
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19.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Opetusvirasto 30.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

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

Opetusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

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

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

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

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

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

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 29.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

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

Kohderyhmä

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

Sosiaali- ja terveysviraston palvelut kansainvälistä suojelua saaville

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

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

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

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

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

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

Asiakasryhmän erityistarpeita

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

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

- somaattinen kipu, johon ei löydy lääketieteellistä diagnoosia tai ratkai-
sua 
- riippuvuudet (päihderiippuvuus, peliriippuvuus)
- henkilön kapea sosiaalinen verkosto tai vaikeus solmia sosiaalisia 
suhteita
- arjen hallinta ja itsenäisen asioimisen hankaluus ja hitaus (etenkin 
kiintiöpakolaisilla sekä luku- ja kirjoitustaidottomilla) 
- uni-valverytmin, liikunnan, ravinnon, ilmaston ja kulttuurin vaikutus 
psykofyysiseen terveydentilaan; syömishäiriöt
- taloudellisen tilanteen ja arjen hallinnan vaikutus hyvinvointiin ja ter-
veydentilaan
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Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsee mm. lapsi, jonka 
kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitys-
tään. Maahanmuuttoon liittyvät olosuhteet lisäävät etenkin psyykkiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää erityisen tuen tarvetta. Myös muut, 
kuten arjessa ja suoriutumisessa olevat puutteet ja kasvuympäristön 
epävakaus, edellyttävät aktiivista työskentelyä. Perheissä ilmenee esi-
merkiksi perhedynamiikan häiriöitä, kuten yhden perheenjäsenen koko 
perheeseen tarttuvaa masennusta tai lasten vastuun korostumista per-
heen asioiden hoidossa.

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

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

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

Resurssitarpeet

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

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

Kuntapaikan myöntäminen

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

Lausuntopyyntö

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

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

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

sari.karisto(a)hel.fi

Asuntolautakunta 16.03.2017 § 13

HEL 2016-009812 T 00 01 06

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

Kuntapaikka vain lapsiperheille

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

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

Perheiden asuttaminen

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

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Varhaiskasvatusvirasto 15.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06
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Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian Hel-
singin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton 
täsmentämiseksi (16.1.2017 §33) valmisteluun siten, että "Helsinki 
myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat 
pääosan vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata las-
ten koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen".

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

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

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

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 1001
Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

HEL 2017-011252 T 00 01 06

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli julistettu päättyneeksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1002
Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

HEL 2017-010286 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon 
hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestel-
män kehittämiseksi:

Yleistä

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Kannatamme esitystä osittain.

Näkemyksenne esityksen tavoitteista

Ympäristöministeriön esityksen tavoitteena on kehittää korkotukijärjes-
telmää kohtuuhintaisen, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoi-
tettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen, hankinnan ja 
perusparantamisen tukemista siten, että tukijärjestelmä toimisi nykyistä 
tehokkaammin, valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön 
liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijär-
jestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- 
ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. 

Helsingin kaupungin mukaan edellä mainitut tavoitteet ovat kannatetta-
via. Lakiesityksessä esitetyt keinot eivät kaupungin näkemyksen mu-
kaan ole riittäviä tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi osa keinoista 
toimii tavoitteita vastaan.

Näkemyksenne ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioiduista vaikutuksista

Helsingin kaupungin arvion mukaan esitetyt muutokset eivät ole riittäviä 
lisäämään yleishyödyllisten yhteisöjen kiinnostusta korkotukijärjestel-
män käyttöön. Ehdotetut muutokset eivät myöskään kannusta tuotta-
maan kohtuuhintaisia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja riittävässä 
määrin, joka on ehdotettujen muutosten tarkoitus. Helsingin kaupungin 
näkemyksen mukaan tämän lakiluonnoksen jälkeenkään valtion tuki ja 
asuntokantaan kohdistuvat rajoitukset eivät tulisi olemaan tasapainos-
sa. 

Esityksen tarkoituksena on parantaa korkotukijärjestelmän houkuttele-
vuutta ratkaisemalla sen joitakin keskeisiä ongelmia, kuten parantamal-
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la lainanlyhennysohjelmaa muuttamalla sitä nykyistä etupainotteisem-
maksi sekä mahdollistamalla ylimääräiset lyhennykset ja asuntojen 
hankinnan rakentamisen sijaan. 

Muutosten yhtenä keskeisenä tavoitteena on hillitä valtion takausvas-
tuun kasvamista sekä mahdollisen maksettavaksi tulevan korkotuen 
määrää. Valtion rooli asuntotuotannon taloudellisena tukijana korkotuki-
järjestelmän osalta on vuosikymmenien aikana kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi korkotuen osalta. Esimerkiksi vuonna 1997 valtion takaa-
mien korkotukilainojen pääoma oli 2,3 miljardia euroa ja valtio maksoi 
yhteensä 204 miljoonaa euroa korkotukea. Vuonna 2007 pääoma oli 
2,9 miljardia euroa, johon liittyen maksettiin 86,7 miljoonaan euroa kor-
kotukea. Viime vuonna pääoma oli 10,6 miljardia euroa, johon liittyen 
korkotukea maksettiin vain alle 10 miljoonaa euroa. 

Korkotukilainoihin liittyy aina valtion takaus. Valtion takausvastuun 
osalta kriittistä on huolehtia, että valtion tukemaa tuotantoa tulee vain 
alueille, joissa ko. asuntomuodolle voidaan ennakoida olevan voima-
kasta kysyntää ja vuokraero vapaarahoitteisen ja valtion tukeman tuo-
tannon välillä on merkittävä. Valtion kokonaistakausvastuiden osalta 
korkotukilainojen takausvastuut ovat kasvaneet maltillisesti ja edusta-
vat tällä hetkellä noin kolmannesta valtion kokonaistakausvastuusta. 
Samaan aikaan valtion taloudellinen panostus on lisääntynyt erityisesti 
kysyntätukien, kuten asumistukien, muodossa.

Helsingin kaupunki näkee ongelmallisena, että samaan aikaan valmis-
telussa ollut asumisoikeuslaki on ilmeisesti lausuntomenettelyn jälkeen 
muuttunut joiltakin osin, mutta sen sisältö ei ole ollut korkotukilausun-
non antajien käytettävissä. Asumisoikeuslain ja korkotukilain yhteenso-
pivuus on välttämätöntä, jotta hallintamuodon voidaan jatkossakin olet-
taa olevan sekä asukkaita että omistajia kiinnostava. 

Valtion erilaisia asumisen tukijärjestelmiä on kehitetty eri aikoina ja jär-
jestelmän osia toisistaan erillisinä, itsenäisinä kokonaisuuksina siitäkin 
huolimatta, että ne ovat osa laajempaa asuntopoliittista kokonaisuutta. 
Tukimuotojen kehittämistä tulisi koordinoida nykyistä paremmin, jolloin 
myös uudistuksen vaikutukset voisivat olla paremmat. 

Valtion tukijärjestelmä on pitkälti kehitetty erilaiseen rahoitustilantee-
seen kuin missä on toimittu jo vuosikymmenien ajan. Valtion järjestel-
mät pohjaavat aikaan, jolloin sekä inflaatio että korkotaso olivat kor-
kealla tasolla. Tähän perustuu esimerkiksi korkotukilainoille ominainen 
huomattavan takapainotteinen takaisinmaksu, jossa yleisesti 83 % ly-
hennyksistä on jäljellä vielä kun lainaa on lyhennetty 16 vuotta.

Järjestelmä perustuu olettamaan, että inflaatio pienentää vuosikymme-
nien kuluessa takaisin maksettavan lainapääoman niin alhaiselle tasol-
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le, että se ei voimakkaasti rasita yhtiön pääomataloutta. Järjestelmää 
luotaessa inflaatio oli tyypillisesti yli kymmenen prosentin tasolla ja sen 
vaikutus jäljellä olevan lainapääoman reaaliarvoon oli merkityksellinen. 
Järjestelmää ei kuitenkaan ole sittemmin muokattu soveltumaan aikaan 
jolloin inflaatio on lähellä nollaa tai korkeintaan muutaman prosentin.

Ehdotukset

Näkemyksenne etupainotteisemmasta lainanlyhennysohjelmasta ja ylimääräisistä 
lainanlyhennyksistä

Lainan lyhennysohjelman minimivaatimusten muuttuminen aiempaa 
etupainotteisemmaksi on pitkään odotettu uudistus. Tämä minimilyhen-
nysvelvoitteen muutos olisi pitänyt toteuttaa jo vuosia sitten, kun taka-
painotteisuuden ongelmat alkoivat näkyä. Nykyinen käytäntönä oleva 
minimilyhennysmalli ohjaa siihen, että pääosa rakennusaikaisten laino-
jen lyhennyksestä ajoittuu vuosille jolloin myös suuret peruskorjaukset 
joudutaan tekemään. 

Uudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida, että 
jatkossa yhtiöillä on kolmen eri järjestelmän mukaista lainakantaa, jotka 
kaikki käyttäytyvät eri tavalla. Ennen vuotta 2006 valmistuneet asunnot 
ovat edelleen vanhan aravajärjestelmän mukaisia, vuodesta 2007 al-
kaen rakennetut nykyisen korkotukilain mukaisia ja jatkossa siis uudes-
sa järjestelmässä, jossa laina lyhenee eri tavalla ja toisaalta esimerkiksi 
korjauksiin varautuminen on kiellettyä. 

Samaan aikaan yhteiskunnan yleisenä kehittämisvaatimuksena on jul-
kisten järjestelmien läpinäkyvyys ja selkeys. Asukkaiden mahdollisuu-
det ymmärtää oman yhtiönsä pääomatalouden erityispiirteitä ja osallis-
tua täysivertaisena lain mukaisiin menettelyihin on entistä haastavam-
paa. Lainanhallinnan osaaminen korostuu entisestään omistajayhtei-
söissä. 

Nykytilanteessa asumisoikeuskorkotukilainoissa korkotuki loppuu koko-
naan 16 vuoden jälkeen, jolloin lainoista on lyhennetty nykykäytännön 
mukaan 17 prosenttia. Ensimmäiset nykyisen järjestelmän lainoista 
saavuttavat muutaman vuoden päästä täysin korkosuojaamattoman ti-
lanteen. Lainapääomasta 83 prosenttia on siis täysin korkosuojaamat-
tomia 20 vuoden ajan, elleivät yhtiöt järjestä lainoilleen markkinaehtoi-
sia korkosuojauksia. Aikana jolloin valtion korkotuki on voimassa, on 
sen osuus kokonaiskorosta koko ajan voimakkaasti laskeva, eikä se 
realisoidu, jos korkotaso jää alle 3,5 prosentin. Sen lisäksi että järjestel-
män tulevia ehtoja muutetaan, on myös nykyiseen olemassaolevan lai-
nakannan ehdoista huolehdittava, jotta pääomavastikkeen määrä voi-
daan pitää kohtuullisena.
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Uuden lakiehdotuksen mukaan omavastuukoron rajaksi asetettaisiin 
asumisoikeudessa ja vuokratuotannossa 2,5 prosenttia kuitenkin niin, 
että vuokratuotannossa mennään 1,7 prosentin omavastuukorolla aina 
vuoden 2019 loppuun asti MAL-sopimusten mukaisesti.

Viitaten yllämainittuun arviointiin, voidaan todeta, että järjestelmään si-
sältyvä valtion tuki on rajoituksiin verrattuna melko ohut. Asumisoikeus-
järjestelmässä käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat ikuisia.

Näkemyksenne uudesta indeksisidonnaisesta korkotukilainasta

Yhtiöiden lainasalkkujen hallintaan on hyvä tuoda erilaisia elementtejä, 
joita vuosittain arvioimalla löytynee lainakokonaisuus joka parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyntää vastikkeiden pysymistä maltillisena.
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Näkemyksenne hankintakorkotukilainojen hyväksymisedellytysten lieventämisestä

Hankintakorkotukilainojen mahdollistaminen myös kasvuseuduille on 
kannatettava ehdotus. Rakennuskannan muokkaaminen kullekin ajalle 
sopivaan käyttöön tarvitsee laaja-alaiset rahoittamisen mahdollisuudet 
käyttöön.

Näkemyksenne vuokra-asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuden nos-
tamisesta

Nykyäänkin on ollut erityisen kalliissa, esimerkiksi suojelukohteissa, 
mahdollista anoa korotettua lainamäärää pääomakustannusten pitämi-
seksi kohtuullisena. Tämä on kannatettava ehdotus.

Näkemyksenne lainansaajilta edellytettävästä viiden prosentin omarahoitusosuu-
desta

Omarahoitusjärjestelmän järjestäminen on mahdollista Helsingin kau-
pungin oman yhtiön kannalta tarkoituksenmukaisina laajentamalla ny-
kyistä vuokrakohteiden rakentamisessa käytettyä menettelyä koske-
maan myös asumisoikeusyhtiötä. 

Viiden prosentin omarahoitusosuus tulee olemana kriittinen asumisoi-
keusjärjestelmän kannalta erityisesti ei-kunnallisten yhtiöiden osalta. 
Kuten lakiluonnoksessakin arvioidaan, on ennakoitavissa, että esitetyt 
muutokset vähentävät mahdollisuuksia rakentaa asumisoikeusasunto-
ja, koska pienemmillä toimijoilla ei ole edellytyksiä järjestää edellytettyä 
omarahoitusosuutta. 

Valtion tukema vuokratuotanto on pitkään ollut merkittäviltä osiltaan 
kuntaomisteisten yhtiöiden varassa. Mikäli nyt tehtävät muutokset jär-
jestelmään aiheuttaisivat tilanteen, että asumisoikeustuotanto jäisi kun-
taomisteisten yhtiöiden vastuulle, on se huono kehityssuunta erityisesti 
asukkaiden vaihtoehtojen kannalta. Asumisoikeusjärjestelmä mahdol-
listaa vahvan asumisturvan ja mahdollisuuden yksilölliseen asumisen 
monille kotitalouksille, joille omistusasumiseen siirtyminen ei ole mah-
dollista taloudellisen aseman vuoksi. Asumisuran näkökulmasta erityi-
sesti alueilla, joissa sijainnin merkitys asumisen hintatasoon on voima-
kas, asumisoikeus on voimakkaasti segregoitumista lieventävä asumi-
sen hallinta- ja rahoitusmuoto.

Näkemyksenne tuleviin korjauksiin varautumisen kiellosta ja omarahoitusosuudelle 
perittävän enimmäiskoron nostamisesta

Ehdotus korjauksiin varautumisen kieltämisestä tuli lausunnonantajien 
tietoon yllätyksenä. Tämän johdosta lyhyen lausuntoajan puitteissa ei 
ole ollut mahdollista tarkoin laskea muutoksen kustannusvaikutuksia. 
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Taloudellisessa mielessä nykyisessä korkoympäristössä ehdotus voi-
daan nähdä perusteltuna. Aktiivisella lainanhallinnalla saatetaan saa-
vuttaa suurempi liikkumavara kuin varautumalla korjauksiin kiinteällä 
summalla.

Järjestelmämuutos aiheuttaa kuitenkin tilanteen, joissa yhtiöiden ennen 
uutta lakia rakennetut kiinteistöt jäävät järjestelmään, jossa korjauksiin 
varautuminen on sallittua. Osaltaan tämän tekee asukkaiden näkökul-
masta kokonaistaloustilanteen arvioinnin haasteellisemmaksi. 

Toisaalta korjauksiin varautuminen on edesauttanut hyvän kiinteistönpi-
don ja tarkoituksenmukaisen varautumisen periaatteita. Näiden keskei-
nen tarkoitus on tukea korjausten oikea-aikaisuutta ja riittävää taloudel-
lista varautumista. Näitä periaatteita ei tulisi horjuttaa valtion tukemas-
sa asuntokannassa.

Näkemyksenne korkotuen omavastuuosuuden alentamisesta ja korkotuen maksua-
jan pidentämisestä

Sekä omavastuuosuuden alentaminen että korkotuen maksuajan pi-
dentäminen ovat välttämättömiä uudistuksia, joiden vaikutus ehdotetus-
sa muodossa jää nykyisessä korkoympäristössä kuitenkin edelleen lii-
an pieneksi. Lisäksi samalla ollaan laskemassa maksettavan korkotuen 
osuutta.

Näkemyksenne asuntojen käyttötarkoitusmuutoksen hyväksymisen siirtämisestä 
kunnilta ARAlle

Esityksessä keskitetään lisää kunnan arava- ja korkotukilainsäädännön 
mukaisia kunnan tehtäviä valtiolle. Toisaalta tämän tyyppiset asiat ovat 
vähentyneet, joten kokonaistyömäärään tällä ei ole suurta vaikutusta. 
Käyttötarkoituksen muutoslupia on viime aikoina ollut vähän, joten siir-
ron merkitys ei ole kovin merkittävä.

Näkemyksenne korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten 
muuttamisesta

Helsingin kaupunki pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina. 
Luovutuskorvauksen laskemisesta luopuminen yksinkertaistaa luovu-
tusmenettelyä ja lisää mahdollisesti kiinnostusta luovutuksiin. Asunto-
jen käyttöä koskevat rajoitukset velvoittaisivat kuitenkin asuntojen uutta 
omistajaa.

Näkemyksenne osaomistusasuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautumista 
koskevien edellytysten muuttamisesta

Ei lausuttavaa.
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Näkemyksenne korkotukilainoitettujen asumisoikeustalojen muuttamisesta valtion 
tukemiksi vuokrataloiksi

Tämä ehdotus ei suoranaisesti vaikuta Helsingin kaltaisten voimakkaan 
kysynnän alueiden tilanteeseen. Uudistus mahdollistaa asuntokannan 
joustavamman käytön ja alhaisemman kysynnän alueilla, joilla asumi-
soikeustalot ovat usein vajaakäytössä, on uudistus kannatettava. Näillä 
alueilla asumisoikeustalojen asunnoista osa voi olla vuokralla jo nykyi-
sellään ja osa jopa niin, etteivät omistajat ole vuokrattuja asuntoja kun-
nalle ilmoittaneet. Todellisesta vuokrakäytöstä ei tällä hetkellä ole to-
dennettua tietoa. Mikäli alhaisen kysynnän alueen asuntoja on vajaa-
käytöllä vaikuttaa se olennaisesti sellaisten helsinkiläisten asumisoi-
keusasukkaiden vastikkeisiin, joiden yhtiöt ovat valtakunnallisia.

Näkemyksenne jo maksetun korkotuen takaisinperinnästä yleishyödyllisyysstatuk-
sen peruuttamistilanteissa

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta tarkoituksenmukaisena.

Näkemyksenne ARAn ja Valtiokonttorin tiedonsaantioikeudesta toisilta viranomaisil-
ta

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta tarkoituksenmukaisena.

Näkemyksenne korkotukilainan hyväksymistä koskevasta kunnan puoltolausunnos-
ta luopumisesta (esitysluonnoksen sivu 37)

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan ehdotus on ristiriidassa kau-
pungin asuntopolittiisten linjausten kanssa. Helsingin kaupungin mu-
kaan kaupungilla tulee säilyä mahdollisuus alueellaan ohjata aravuok-
ra- ja asumisoikeuskannan sijoittumista. 

Uudistus ei kunnan näkökulmasta ole kannatettava, sillä kunta vastaa 
kuitenkin asunto- ja maankäyttöpolitiikastaan. Uudistus veisi kunnan 
mahdollisuudet vaikuttaa epätarkoituksenmukaisten hankkeiden toteu-
tumiseen.

Näkemyksenne muutosten voimaantuloajasta ja siirtymäsäännöksistä

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan lausuttavana olevan esitys-
luonnoksen nopea voimaantulo ei ole tarkoituksenmukainen. Erityisenä 
haasteena on asumisoikeusasumiseen liittyvä kokonaisuus, koska asu-
misoikeuslakia ole vielä annettu eduskunnalle, eikä sen sisältö ole lau-
sunnonantajien tiedossa.

Muuta

Muita huomioita ja kommentteja
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Erityisryhmien asumista on viime vuosina tuotettu paljon valtion tuke-
maan vuokrakantaan joko erillisinä kiinteistöinä tai tavanomaiseen 
asuntokantaan integroituneita. Nyt valmistelussa olevassa maakunta- 
ja soteuudistuksessa ei ole vielä kuitenkaan valtakunnallisesti valmis-
teltu erityisasumisen järjestämistä maakunnallisella tasolla. Kohtuuhin-
taisen erityisryhmien asumisen takeena ovat olleet sekä kohdekohtai-
set investointiavustukset ja omakustanteinen vuokra, pitkät käyttörajoi-
tukset (20 vuotta) sekä arvonlisäveron palauttamiseen liittyvät käytän-
teet. Soteuudistuksen osalta on valtakunnallisessa valmistelussa var-
mistettava, että kuntien ja yhtiöiden omistuksessa olevan pitkien rajoi-
tusten alaisuudessa oleva asuntokanta tulee edelleenkin pysymään 
kohderyhmän käytössä. 

Varsinaisesti lausuntopyynnössä pyydettiin lausuntoa lakiehdotuksesta, 
mutta merkittäviä asioista, kuten korkotukilain lainaosuuksista, lainanly-
hennyksistä, omavastuuosuuden osuudesta, korkotuen määrästä ja 
maksuajasta omavastuuosuuden ylittävältä osalta sekä asukkailta pe-
rittäviin vuoksiin sisällytettävien erin suuruudesta, säädetään asetusta-
solla. 

Helsingin kaupunki pitää valitettavana, että samaan aikaan kun minis-
teriö pyytää lausuntoa korkotukilaista kaupungilla ei ole käytössään lä-
hiaikoina eduskunnalle annettavan asumisoikeuslain luonnosta. Merkit-
tävä asuntopoliittinen kokonaisuus ansaitsisi tulla myös kunnissa arvioi-
duksi kokonaisena esityksenä. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asuntorahoitusjärjestelmän 
muutoksien osalta tulee tehdä pitkäjänteisempää politiikkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 19.9.2017
2 Esityksen pääasiallinen sisältö
3 Saate 19.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Ympäristöministeriö Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 10.11.2017 mennessä Helsingin kau-
pungilta lausunnon hallituksen esityksestä asuntorakentamisen korko-
tukijärjestelmän kehittämiseksi. Lausunto on pyydetty antamaan vas-
taamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaupun-
gin lausunto on rakennettu vastaamalla ennalta annettuihin kysymyk-
siin.  Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n, Helsingin asumisoikeus Oy:n ja kaupun-
kiympäristötoimialan eri yksiköiden kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 19.9.2017
2 Esityksen pääasiallinen sisältö
3 Saate 19.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 978

HEL 2017-010286 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 1003
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 44. 

jaostot  
- konsernijaosto 30.10.2017
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.10.2017
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 2.11.2017
pelastuslautakunta 31.10.2017
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2017
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 2.11.2017
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 30.10.2017
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 2.11.2017
  
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
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 988, 989, 992, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002 
ja 1003 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 990 ja 991 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 993 ja 994 §: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.
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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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 109 (112)
Kaupunginhallitus

06.11.2017

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

 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
BESVÄRSANVISNING

990 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.
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Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.
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Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 112 (112)
Kaupunginhallitus

06.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Jaana Pelkonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.11.2017.


