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Kokousaika 22.01.2018 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
poissa: 27 §

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus poissa: 27 §
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Hakola, Juha varajäsen
Vuorjoki, Anna varajäsen

poissa: 21 §
Yanar, Ozan 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
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Harju, Mirva tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Lamminmäki, Jorma asiantuntija

saapui 16:05, poistui 16:17, läsnä: 
21 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
20 - 31 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
20 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
21 - 31 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
20 - 31 §
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§ Asia

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

21 Asia/2 V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtämi-
nen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

22 Asia/3 V 31.1.2018, Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12431)

23 Asia/4 Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 326 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano

24 Asia/5 Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaa-
liin

25 Asia/6 Vaalitoimikuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaa-
liin

26 Asia/7 Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista var-
ten

27 Asia/8 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2018

28 Asia/9 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2018 - Myllypuro-Seura ry:n avustushakemus

29 Asia/10 Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laa-
jentamisen kustannusvaikutuksista

30 Asia/11 Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

31 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 20
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 Ozan 
Yanarin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumiehen 
ja Veronika Honkasalon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimieli-
sesti pöytäkirjantarkastajaksi Maria Ohisalon sijasta Ozan Yanarin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Maria 
Ohisalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumiehen 
ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 2 (68)
Kaupunginhallitus

Asia/2
22.01.2018

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

§ 21
V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtämi-
nen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymälle

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja terveystoimialan va-
rastopalveluja koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka -liikelaitokseen 
1.5.2018 lukien. 

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Asian aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liik-
keenluovutuksesta

2 Henkilöstön asemaa koskeva liite
3 Siirtyvän omaisuuden luovutuskirja
4 Luettelo siirtyvistä sopimuksista
5 Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva yh-

teistoimintasopimus
6 HUS-Logistiikan ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan varastotoimin-

nan yhteistyön palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta (12.12.2017) ja palvelukeskusliikelaitok-
sen johtokunta (20.12.2017) esittävät Helsingin kaupungin palvelukes-
kusliikelaitoksessa olevan sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan va-
rastotoiminnan osan siirtämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka -liikelaitokseen 1.5.2018 lukien 
liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.    

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 23.11.2016 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli valmistella hankintakeskuksen logistiikka- ja varas-
totoimintojen Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan osan 
siirtäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Logistiikal-
le liikkeenluovutuksena ja sosiaali- ja terveystoimialan tarvitsemien va-
rastopalvelujen järjestäminen yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. 
Helsingin kaupunki ja HUS-Logistiikka ovat laatineet asiasta aiesopi-
muksen (allekirjoitettu 12. ja 20.4.2017). 

Liikelaitos HUS-Logistiikka toimii HUSin yhteishankintayksikkönä ja 
huolehtii HUSin logistiikkapalveluista. 
Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos on huolehtinut kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan varasto- ja logistiikkapalveluista. 

Muutoksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liit-
tyvä yhteistoiminta hankinta- ja logistiikka-asioissa ja sen myötä yhte-
näisten hoitoketjujen tukeminen, tuotekokonaisuuksien yhdenmukaista-
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minen, hoitotarvikkeiden nimikkeistön standardoiminen ja volyymietujen 
saavuttaminen sekä sopijapuolten voimavarojen mahdollisimman teho-
kas hyödyntäminen, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Liikkeenluovutuk-
sessa on kysymys hallinnollisesta uudelleen järjestelystä ja luovutuk-
sen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteistyötä. Luovutuksen 
seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HUSin perussopimuk-
sen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistoiminnalla ei ole kaupallista luon-
netta ja sen toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät 
näkökohdat. 

Sosiaali- ja terveystoimialan varastonimikkeiden hankkimiseen ja va-
rastotoimintaan käytetään noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosita-
son kustannussäästöksi arvioidaan vuonna 2018 noin 700 000 euroa, 
vuonna 2019 noin 870 000 ja vuonna 2020 noin miljoona euroa vuoden 
2016 tasoon verrattuna.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksesta siirtyy enintään 18 
henkilöä liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä HU-
Sin palvelukseen ja siirtymisessä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 
10 §:n  säännöksiä. Liitteenä 2 on henkilöstön asemaa koskeva liite. 
Siirto ei koske sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöä.     

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja sosiaali- ja terveystoimialan sekä palvelukeskusliikelai-
toksen henkilöstötoimikunnissa. Henkilöstön asemaa koskeva liite ja 
tarkentava lisäpöytäkirja on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen 
kanssa. 

Liitteessä 3 on kuvattu irtaimen omaisuuden luovuttamisen periaatteet. 
Liikkeenluovutuksessa HUS-Logistiikalle siirtyvät sopimukset on luetel-
tu liitteessä 4. 

Helsingin kaupungin ja HUS-Logistiikan välille solmitaan yhteistoiminta-
sopimus, jossa määritellään tarkemmin palvelun tuottaminen (liite 5). 
Palvelu on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 6.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 kohdan perusteel-
la kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää merkittävistä ja taloudelli-
sesti laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, 
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
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teydessä kehottaa kansliapäällikköä allekirjoittamaan liikkeenluovutus-
sopimuksen ja tekemään sopimukseen allekirjoittamista varten tarvitta-
vat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoi-
mialan huolehtimaan luovutettavia palveluja koskevasta yhteistoimin-
nasta käytännön järjestelyineen.      

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liik-
keenluovutuksesta

2 Henkilöstön asemaa koskeva liite
3 Siirtyvän omaisuuden luovutuskirja
4 Luettelo siirtyvistä sopimuksista
5 Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva yh-

teistoimintasopimus
6 HUS-Logistiikan ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan varastotoimin-

nan yhteistyön palvelukuvaus

Oheismateriaali

1 aiesopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 20.12.2017 § 19

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaan;

- merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen ja Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.12.2017 (§ 326) liittei-
neen,

- hyväksyä omalta osaltaan Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja ter-
veystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtämisen liikkeenluovu-
tuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
edellä todetun päätöksen ja sen perusteluiden mukaisesti ja  omalta 
osaltaan päättää esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että näin päätettäessä Palvelukes-
kusliikelaitos tulee jatkamaan selvittelyä yhteistyössä kaupunginkans-
lian kanssa (kaupunginkanslian tilaama logistiikka- ja varastotoiminto-
jen selvitys, joka valmistuu tammikuun 2018 aikana) jäljelle jäävän va-
raston uudelleen järjestelyjen osalta. Vaihtoehtoina tarkastellaan jatka-
mista omana palveluna, ostopalveluna tai näiden välimuotona.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 326

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsin-
gin kaupungin nykyisen palvelukeskuksen varaston sosiaali- ja terveys-
toimialaa palvelevan osan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) osaksi HUS-Logistiikkaa 1.5.2018 al-
kaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta 
päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, tukipalvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 22
V 31.1.2018, Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12431)

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-
Haaga) korttelin 29139, tontin 2 asemakaavan muutoksen 15.11.2016 
päivätyn ja 11.9.2017 muutetun piirustuksen numero 12431 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 kartta, päivätty 
15.11.2016, muutettu 11.9.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 selostus, päivätty 
15.11.2016, muutettu 11.9.2017

3 Vuorovaikutusraportti 15.11.2016, täydennetty 11.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täyden-
tämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen 
liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen 
opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on noin 10 900 k-m². 
Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m² ja rakennuksista kaavaillaan 
noin kahdeksankerroksisia. Asukasmäärän lisäys on noin 100 asukas-
ta. Kaavassa muutetaan opiskelija-asuntojen korttelialue AY asuinker-
rostalojen korttelialueeksi AK.

Esittelijän perustelut

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

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelle on valmistunut 4.6.2013 päi-
vätty Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava. Voimassa olevassa ase-
makaavassa (1970) alue on merkitty opiskelija-asuntojen ja niihin liitty-
vien opiskelu- ja palvelutilojen korttelialueeksi. Tonttitehokkuusluku on 
e=1,0. Rakennusten suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat liikera-
kennuksen rakennusalan yhdestä opiskelija-asuntorakennusten 7–9 
kerrokseen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaava on tehty Sato Rakennuttajat 
Oy:n hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

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

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2016–
9.1.2017. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus), kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakun-
nan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Gasumin, Helsingin kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausun-
tojen huomautukset kohdistuivat maakaasuputkien siirtojen huomioimi-
seen, ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden doku-
mentointiin sekä esteettömiin pelastusteihin ja paloposteihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asuinraken-
nusten julkisivujen ääneneristävyys on toteutettava siten, että sisätilois-
sa saavutetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset sisätilo-
jen melun enimmäisarvot. Julkisivuun kohdistuvan melutason ylittäessä 
60 dB(A), tulee huoneiston avautua myös talon sellaiselle julkisivulle, 
jossa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot 
täyttyvät. Mikäli olemassa oleviin asuinrakennuksiin jää pelkästään Hä-
meenlinnanväylän suuntaan avautuvia asuntoja, niiden tuuletus tulisi 
hoitaa erityisratkaisuina toteutettujen tuuletusikkunoiden avulla. Par-
vekkeiden lasitusten määräystä tulisi täydentää valtioneuvoston pää-
töksen 993/1992 ulkoalueiden melun enimmäisohjearvoilla. Julkisivun 
päiväajan keskiäänitasojen ollessa jo olevissa rakennuksissa 65 dB(A) 
tai yli ja uudisrakennuksissa 60 dB(A) tai yli, on julkisivuille soveliainta 
rakentaa viherhuoneet, joissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enim-
millään 45 dB(A). ELY katsoi myös, että kaavakarttaan ja määräyksiin 
olisi syytä lisätä meluseinät korkeuksineen ja talousrakennuksen vä-
himmäiskorkeus sekä rakentamistapa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lisäksi rakennusvalvon-
tavirasto ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ilmoittivat, 
ettei niillä ole lausuttavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostusta on leikki- ja oles-
kelualueiden melusuojauksen osalta täydennetty meluselvityksessä 
esitetyn ratkaisuesimerkin meluseinien ja talousrakennuksen vähim-
mäiskorkeuksilla ja talousrakennuksen rakentamistavalla. Kaavakarttaa 
ja -määräyksiä ei ole tältä osin muutettu, koska tarkempaa suunnittelu-
ratkaisua ei ole tarkoituksenmukaista esittää asemakaavassa. Myös 
vanhojen huoneistojen ja niiden tuuletuksen sekä parvekkeiden kor-
jaus- ja muutostöiden tarkemmat ratkaisut määritellään jatkosuunnitte-
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luvaiheessa. Asemakaavassa on vaatimukset rakennusten ulkovaipan 
ääneneristävyydestä ja meluselvitys on selostuksen liitteenä.

Muut tehdyt muutokset ilmenevät kaavaselostuksen toiseksi viimeises-
tä kappaleesta (liite 2).

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 kartta, päivätty 
15.11.2016, muutettu 11.9.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 selostus, päivätty 
15.11.2016, muutettu 11.9.2017

3 Vuorovaikutusraportti 15.11.2016, täydennetty 11.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, päivätty 15.11.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

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

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 11.9.2017

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Hankenumero 5314_1, karttaruutu 679494

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 15.11.2016 päivättyä 29. kau-
punginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29139, tontin 2 asema-
kaavan muutosehdotusta nro 12431.   Kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta. 

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täyden-
tämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen 
liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen 
opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on noin 10 900 k-m2. 
Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m2 ja rakennuksista kaavaillaan 
noin kahdeksankerroksisia.  Asukasmäärän lisäys on noin 100 asukas-
ta. Kaavassa muutetaan opiskelija-asuntojen korttelialue AY asuinker-
rostalojen korttelialueeksi AK.
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Ida Aalbergin tie 1:n eteläosassa sijaitsevat naapuritontin (8) pysäköin-
tipaikat on tarkoitus säilyttää.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pohjois-
Haagaan saadaan lisää asuntoja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. 

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaava on tehty Sato Rakennuttajat 
Oy:n hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat meluntorjuntatavoitteiden saavutta-
miseen, maakaasuputkien siirtojen huomioimiseen, linnoituslaitteiden 
dokumentointiin sekä pelastamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muu-
toksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeises-
sä luvussa.  

Muistutuksia ei esitetty. 

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Pohjois-Haagassa. Tontin 29139/2 kahden kerros-
talon ja yhden liikerakennuksen ryhmän rakennukset valmistuivat vuo-
sina 1970–71. Korkeissa taloissa on opiskelija-asuntoja ja matalassa 
ravintola- ja huoltorakennus.
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Kuva:KSV: Kuvan etualalla yksikerroksinen purettava rakennus, taus-
talla opiskelija-asunnot.

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelle on valmistunut 4.6.2013 päi-
vätty Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava. Nykyisessä vuodelta 
1955 olevassa asemakaavassa Hämeenlinnanväylän ja tontin välinen 
alue on puistoaluetta, joka on nykyisin metsäpuistoa.

Naapuritontilla lännessä on korkeita 12-kerroksisia asuinkerrostaloja. 
Eteläpuolen asuinkerrostalotontin rakennukset ovat viisikerroksisia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty opiskelija-
asuntojen ja niihin liittyvien opiskelu- ja palvelutilojen korttelialueeksi  
AY. Tonttitehokkuusluku on e=1,0. Rakennusten suurimmat sallitut ker-
rosluvut vaihtelevat liikerakennuksen rakennusalan yhdestä opiskelija-
asuntorakennusten 7–9 kerrokseen.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2016–
9.1.2017. 

Muistutukset
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
 Gasum Oy

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asuinraken-
nusten julkisivujen ääneneristävyys on toteutettava siten, että sisätilois-
sa saavutetaan VN:n päätöksen 993/1992 mukaiset sisätilojen melun 
enimmäisarvot. Mikäli julkisivuun kohdistuva melutaso ylittää 60 dB (A) 
tulee huoneiston avautua myös talon sellaiselle julkisivulle, jossa VN:n 
päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot täyttyvät. Mikäli ole-
massa oleviin asuinrakennuksiin jää pelkästään Hämeenlinnanväylän 
suuntaan avautuvia asuntoja, niiden tuuletus tulisi hoitaa erityisratkai-
suina toteutettujen tuuletusikkunoiden avulla siten, että tuulettaminen 
ikkunasta ei olisi välttämätöntä ainakaan pitkäaikaisesti. Parvekkeiden 
lasitusten määräystä tulisi täydentää VN:n päätöksen 993/1992 ulkoa-
lueiden melun enimmäisohjearvoilla. Julkisivun päiväajan keskiäänita-
sojen ollessa jo olevissa rakennuksissa 65 dB (A) tai yli ja uudisraken-
nuksissa 60 dB(A) tai yli, on julkisivuille soveliainta rakentaa viherhuo-
neet, joissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45 dB(A). 
Kaavaehdotuksessa on määrätty, että tonttien leikki- ja oleskelualueet 
tulee suojata liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä valtioneu-
voston asettamia ohjearvoja. Kaavakarttaan ja määräyksiin olisi syytä 
lisätä meluseinät korkeuksineen ja talousrakennuksen vähimmäiskor-
keus sekä rakentamistapa.

Gasumin, Helsingin kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausun-
tojen huomautukset kohdistuivat maakaasuputkien siirtojen huomioimi-
seen, linnoituslaitteiden dokumentointiin sekä pelastamiseen.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

 Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: rakennusvalvonta-
virasto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostusta on 
leikki- ja oleskelualueiden melusuojauksen osalta täydennetty melusel-
vityksessä esitetyn ratkaisuesimerkin meluseinien ja talousrakennuk-
sen vähimmäiskorkeuksilla ja talousrakennuksen rakentamistavalla. 
Kaavakarttaa ja -määräyksiä ei ole tältä osin muutettu, koska tarkem-
paa suunnitteluratkaisua ei ole tarkoituksenmukaista esittää asemakaa-
vassa, se tarkentuu jatkosuunnittelussa. Myös vanhojen huoneistojen 
ja niiden tuuletuksen sekä parvekkeiden korjaus- ja muutostöiden tar-
kemmat ratkaisut määritellään jatkosuunnitteluvaiheessa. Asemakaa-
vassa on vaatimukset rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä ja 
meluselvitys on selostuksen liitteenä.

Vastineet muihin lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. 

Kaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.   Kaavase-
lostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä ympäris-
töhäiriöiden ja toteutuksen osalta. Kaavan liitteenä oleva liikennesuun-
nitelma on päivitetty. Lisäksi kaavakartan nimiö on päivitetty ja kaava-
karttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka koskevat oi-
keinkirjoitusta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää voimassa olevan maanvuokra-
sopimuksen muuttamista.

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
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jarkko.nyman(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.08.2017 § 4

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12431 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12431
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero 10/2016
Pohjakartta valmistunut: 06.10.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 228

HEL 2015-007820 T 10 03 03
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Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Ida Aalber-
gin tien asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12431 seuraavan lau-
sunnon: 

Asemakaavan muutos

Ida Aalbergin tien asemakaavamuutos mahdollistaa tontin 29139/2 täy-
dennysrakentamisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huo-
nokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus puretaan. Opiskelija-asuntojen 
korttelialue (AY) on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueek-
si (AK), ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot korjataan vuokra-
asunnoiksi. Tontin pysäköintipaikat rakennetaan tontille maan päälle ja 
pihakannen alle.

Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m², mikä mahdollistaa asukas-
määrän lisäämisen noin 100 asukkaalla. Rakennusten suunnitellaan 
olevan noin 8-kerroksisia. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa 
lisää asuntoja Pohjois-Haagaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Lausunnon antamisen määräaikaa on kiinteistöviraston tonttiosaston 
pyynnöstä pidennetty. 

Lausunto

Tontti 29139/2 on kaupungin omistuksessa. Tontti on vuokrattu 
31.12.2030 asti voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella Kiinteistö 
Oy Ida Aalbergintie 1 -nimiselle yhtiölle. 

Kaavamuutosehdotuksessa tontti 29139/2 on jaettu kahdeksi tontiksi 
29139/9 ja 10. Uusi rakennusoikeus on sijoitettu tontille 29139/10. Uu-
siin muodostettaviin tontteihin kohdistuu vuokraoikeus, joka sitoo sekä 
vuokralaista että osaltaan myös kaupunkia. Tontin nykyinen vuokralai-
nen on sopinut vuokraoikeuden/sitä hallinnoivan kiinteistöyhtiön luovut-
tamisesta Sato Oyj:lle, ja kaavamuutos on laadittu Sato Rakennuttajat 
Oy:n hakemuksesta. 

Tontille 29139/10 osoitettavan uuden rakennusoikeuden varaaminen 
vuokralaiselle saatetaan vastaisuudessa lautakunnan ja kaupunginhal-
lituksen päätettäväksi. Samoin nykyisten säilyvien rakennusten (uusi 
tontti 29139/9) mahdollinen käyttötarkoitusmuutos saatetaan lautakun-
nan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, mikäli nykyiset opiskelija-
asunnot muutetaan vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Kiin-
teistövirasto neuvottelee hankkeen toteuttajan kanssa tarvittavista 
vuokrasopimuksen muutoksista ja tonttien luovutuksista. Tällöin yhtenä 
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lähtökohtana pidetään, että vuokra-asuntojen saajina etusijalla olisivat 
opiskelijat. 

Pysäköinnin, ajoyhteyden, johtojen ja yhteisten alueiden sijoittaminen 
toisen tontin alueelle edellyttää rasitesopimuksen/rasitteenluonteisen 
sopimuksen tekemistä. Em. sopimusjärjestelyt sekä vuokrasopimus-
muutokset muodostavat raskaan olemassa olevan sopimuskokonaisuu-
den muutoksen, mitä ei kuitenkaan tässä tapauksessa voida välttää to-
teutettaessa täydennysrakentamista olemassa olevan rakennuskannan 
keskelle.  

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää muun muassa voimassa olevan 
maanvuokrasopimuksen muuttamista, tontilla sijaitsevan huonokuntoi-
sen liike- ja yhteistilarakennuksen purkamista, olemassa olevien auto-
paikkojen siirtämistä, maanalaisen pysäköintitilan rakentamista sekä 
johtosiirtoja. 

Kiinteistölautakunta päätti 9.3.2017 (110 §) muuttaa täydennysrakenta-
misen edistämisperiaatteiden soveltamisohjeita siten, että täydennysra-
kentamiskorvausta ei suoriteta, mikäli asemakaavamuutoksen tuoma li-
särakennusoikeus jää tontin vuokralaisen, tämän omistajana toimivan 
tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon hyödynnettäväksi 
ja tästä aiheutuu tälle merkittävää taloudellista hyötyä. Lisäksi kiinteis-
tölautakunta päätti, että vastaavasti vuokralaiselle rahana maksettavia 
korvausinvestointikustannuksia voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan 
maksamatta, mikäli lisärakennusoikeus jää vuokralaisen, tämän omis-
tajana toimivan tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon 
hyödynnettäväksi tai tämä muutoin saa erityistä hyötyä täydennysra-
kentamisesta. Asiassa ei siten lähtökohtaisesti makseta vuokralaiselle 
täydennysrakentamiskorvausta tai korvausinvestointeja. Tontin raken-
tamiskelpoiseksi saattamisesta aiheutuvat toimet ja kustannukset, ku-
ten rakennuksen purkamisesta, autopaikkojen siirtämisestä, maanalai-
sen pysäköintitilan rakentamisesta sekä johtosiirroista aiheutuvat kus-
tannukset kuuluvat siten lähtökohtaisesti tontin vuokralaisen/varauk-
sensaajan vastattaviksi.

Kaavassa on määräys, jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus on 
selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen 
ryhtymistä. 

Kaava-alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka pe-
rusteella alueella ei todettu olevan pilaantunutta maa-ainesta eikä alu-
eella ole maaperän puhdistustarvetta. Rakennusten seinälinjojen lähei-
syydestä otetuissa maanäytteissä on havaittu kynnysarvon ylittäviä pi-
toisuuksia PCB-yhdistettä. Vuokralainen vastaa aiheuttamansa pilaan-
tumisen lisäksi vuokra-alueella vuokrasuhteen aikana (vuodesta 1970 
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alkaen) tapahtuneesta pilaantumisesta. Myös vuokra-alueen tutkiminen 
ja mahdollinen puhdistaminen kuuluu lähtökohtaisesti vuokralaisen 
vastuulle.

Vuokra-asuntotuotannossa asunnoille ei aseteta keskipinta-alavaati-
musta.

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä saattaen tiedoksi 
lausunnossa esitetyt huomiot.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.2.2017

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa, joka koskee Pohjois-Haagan tontin 29139/2 ase-
makaavan muutosehdotusta osoitteessa Ida Aalbergin tie 1. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympä-
ristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Lausunnolla oleva asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa tontin 
osoitteessa Ida Aalbergin tie 1 täydentämisen uusilla asuinkerrostaloil-
la. Samalla nykyisin tontilla sijaitseva liike- ja yhteistilarakennus on tar-
koitus purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot korjata vuok-
ra-asunnoiksi. Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on 
noin 10 900 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa tulisi 5 000 k-m2, rakennuk-
sista tulisi noin kahdeksankerroksisia. Asukasmäärä lisääntyisi noin sa-
dalla asukkaalla. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1970 
alue on merkitty opiskelija-asuntojen korttelialueeksi (AY). Tarkoitukse-
na on muuttaa tontti asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja jakaa 
tontti ohjeellisella merkinnällä kahteen osaan.

Kaava-alue sijaitsee Haagan kaupunginosassa Pohjois-Haaga III:n alu-
eella. Tontilla olemassa olevat kaksi opiskelija-asuntoina toimivaa ker-
rostaloa ja matala ravintola- ja huoltotilaa käsittävä liikerakennus val-
mistuivat vuosina 1970–71. Pohjois-Haagan kulttuurimaisemallisiin eri-
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tyispiirteisiin kuuluvat 1. maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, joihin 
kuuluu muun muassa maalinnoituksen puolustusasemia, tykkipatterei-
ta, luolia, suojahuoneita sekä tykkiteitä. Asemakaavan muutosalueella 
ja sen ympäristössä sijaitsee muinaismuistolain perusteella suojeltu 1. 
maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXIII 
asema 7 (1000013840), joka on merkitty tuhoutuneeksi muutosalueel-
la. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, 8.4.2016 pidetyssä 
kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja asemakaavamuu-
toksen hakijan välisessä kokouksessa on sovittu, että mahdolliset ton-
tin piha- ja paikoitusalueella sijaitsevat peitetyt linnoituslaitteet otetaan 
rakennustöiden aikana esille ja dokumentoidaan asemakaavan toteut-
tajan toimesta. Tämän jälkeen Museovirasto poistaa muinaisjäännök-
sen rauhoituksen.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartalla todetaan suojelukohteista seu-
raavaa: ”Tontilla maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista 1. 
maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtävä arkeologinen tut-
kimus ja dokumentointi.” Kaavamerkintää tulee täydentää maininnalla, 
että arkeologinen tutkimus ja dokumentointi teetetään asemakaavan to-
teuttajan toimesta.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.01.2017 § 35

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täyden-
tämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen 
liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa. Vanhojen kerrostalojen 
opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
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Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 11

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 148

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaavamuutoksesta nro 
12431 Iida Ahlbergintie 1 Haaga:

Tontin ajoväylät, pelastustiet ja nostolava-ajoneuvojen nostopaikat on 
suunniteltava niin, että ne pysyvät esteettöminä myös talvikaudella. 
Tontille on suunniteltava riittävä sammutusveden saanti maanpäällistä 
palopostia käyttäen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 378

HEL 2015-007820 T 10 03 03
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Ksv:n hankenumero 5314_1, karttaruutu 679494

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 15.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12431 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 29. kau-
punginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29139 tonttia 2.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin kan-
nanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavis-
sa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narink-
ka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa 
Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, insinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 24 (68)
Kaupunginhallitus

Asia/3
22.01.2018

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

jarkko.nyman(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.5.2016

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Ida Aalbergintie 1 sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jolla on run-
saasti avokalliota. Kohde sijaitsee likimain alueen korkeimmalla kohdal-
la. Maakerrokset ovat ohuet. Rakennusten ja putkijohtojen kohdalla on 
kalliota louhittu, ja tontilla tehty jonkin verran täyttöjä. Gasum oy:n kaa-
sun siirtolinjan 100 m suojavyöhyke sivuaa tontin koilliskulmaa. Tällä 
alueella louhinta on luvanvaraista.

Täydennysrakentaminen alueella edellyttää louhintaa. Louhinnassa tu-
lee huomioida alueella nykytilassa sijaitsevat rakenteet ja niiden tärinä-
rajat sekä mahdolliset muut tärinäherkät rakenteet tärinärajoineen.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 21.4.2016

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1236-00/16 (Kiinteistö Oy Ida Aal-
bergin tie 1, asemakaavan muutoshakemus Haagan tontille 29139/2), 
22.4.2016 mennessä.

Ida Aalbergin tie 1:n tonttia täydennetään uusilla asuinkerrostaloilla. 
Nykyinen liike- ja yhteistilarakennus on tarkoitus purkaa. Vanhat opis-
kelijoiden soluasunnot korjataan vuokra-asunnoiksi. Ida Aalbergin tien 
kääntöpaikoille suunnitellaan lisää vieraspysäköintipaikkoja.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 25 (68)
Kaupunginhallitus

Asia/3
22.01.2018

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

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.03.2016 § 21

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutoksessa on otettava huomioon tilavaraukset pelas-
tusteiden ja nostopaikkojen rakentamiselle sekä riittävä sammutusve-
den saanti.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee Ida Aalbergin tien päätteenä olevaa tont-
tia 29139/2 (Ida Aalbergin tie 1), jossa nykytilanteessa sijaitsevat opis-
kelijoiden asuntolarakennukset ja niihin liittyvä liike- ja yhteistilaraken-
nus. Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentami-
nen tontille. Samalla nykyinen huonokuntoinen ja peruskorjauksen tar-
peessa oleva liike- ja yhteistilarakennus voitaisiin purkaa. Vanhojen 
kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.
Uusista rakennuksista kaavaillaan noin kahdeksankerroksisia ja niiden 
yhteenlaskettu kerrosneliömäärä olisi noin 5000. Uusiin taloihin tulisi 
noin 100 asukasta

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi
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§ 23
Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 326 tekemän päätöksen täytän-
töönpano

HEL 2017-014013 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemä 
päätös § 326, Jätkäsaaren asuntotontin myyntiperusteet (Länsisatama, 
tontti 20828/8), saadaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 27.9.2017 § 326 valtuusto oikeuttaa 
kaupunkiympäristölautakunnan myymään Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) korttelin nro 20828 tontin nro 8 tai siitä muo-
dostettavan vapaarahoitteiseen sääntelemättömään vuokra- ja omistu-
sasuntotuotantoon toteutettavan tontin 1 150 euron/k-m2 kauppahin-
nalla 31.12.2018 asti. 

Apollo-Rakenne Oy on 9.11.2017 valittanut kaupunginvaltuuston pää-
töksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Kaupunginvaltuuston päätös on 
siten tällä hetkellä vailla lainvoimaa. Samalla Apollo-Rakenne Oy pyy-
tänyt hallinto-oikeutta kieltämään täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus ei 
ole kieltänyt täytäntöönpanoa.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa 
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta 
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
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Kiinteistön kaupan toteuttaminen sinänsä tekee valituksen hyödyttö-
mäksi, koska yksityisoikeudellista oikeustoimea ei voida purkaa, jos so-
pimuksessa ei ole purkavaa ehtoa, vaikka hallintotuomioistuin kumoaisi 
kaupunginvaltuuston päätöksen. Vaikka päätöksen täytäntöönpano te-
kisi valituksen hyödyttömäksi, on oikeuskirjallisuudessa katsottu, että 
päätös voidaan panna täytäntöön, jos erittäin painavat syyt tätä vaati-
vat ja täytäntöönpanon edut katsotaan haittoja suuremmiksi (Harjula - 
Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat s. 959).

Kaupan kohteena olevan tontin myynnin lykkääntyminen hallinto-oi-
keuskäsittelyn viemän ajan aiheuttaa merkittävää haittaa niin kyseisen 
tontin kuin samaan kortteleiden kuuluvien muiden tonttien rakentami-
sen viivästymisen muodossa. Erityisesti viivästyy kaupan kohteena ole-
van tontin lisäksi sen viereisten tonttien nrot 2-3 ja 7 rakentaminen ja 
käyttöönotto, koska kyseisillä tonteilla on merkittäviä yhteisjärjestelyjä 
yhteisen piha-alueen, autohallin, jätehuollon ja sähkömuuntamon sekä 
yhteisten pelastusteiden osalta.  Näille tonteille tullaan rakentamaan 
yhteensä yli 300 vuokra- ja omistusasuntoa. 

Koska valituksen käsittelyn voidaan arvioida kestävän vähintään vuo-
den hallinto-oikeudessa, on päätöksen täytäntöönpanon lykkääntymi-
sen seurauksena yli vuoden viivästyminen yli 300 vuokra- ja omistusa-
sunnon käyttöönotossa. Tästä aiheutuva haitta on niin merkittävä, että 
on olemassa erittäin painavat perusteet päätöksen täytäntöönpanolle 
valituksesta huolimatta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentin-
vaaliin

HEL 2017-012637 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 4.12.2017 asetettujen vuoden 2018 presiden-
tinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoa esityslistan tämän asian liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.12.2017 vaalilautakunnat ja 
valitsi jäsenet niihin vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisen vaalin 
vaalipäivää ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivää varten. Osa vaali-
lautakuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan 
tai muun syyn takia toimimaan vaalilautakunnassa. Vaalilautakuntien 
kokoonpanoa tulee täydentää nimeämällä estyneiden tilalle uudet jäse-
net.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1090

HEL 2017-012637 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2018 presidentinvaalia varten 167 vaa-
lilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestys-
paikoilla.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jä-
senet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
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§ 25
Vaalitoimikuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentin-
vaaliin

HEL 2017-012633 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 4.12.2017 asetettujen vuoden 2018 presiden-
tinvaalin vaalitoimikuntien kokoonpanoa esityslistan tämän asian liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 PRESIDENTINVAALI 2018 muutokset vaalitoimikunnissa.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.12.2017 vaalitoimikunnat ja 
valitsi  jäsenet niihin vuoden 2018 presidentinvaalin ennakkoäänesty-
saikana suoritettavaa toimikuntaäänestystä varten. Osa vaalitoimikun-
tien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun 
syyn takia toimimaan vaalitoimikunnassa. Toimikuntien kokoonpanoa 
tulee täydentää nimeämällä estyneiden tilalle uudet jäsenet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
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veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 PRESIDENTINVAALI 2018 muutokset vaalitoimikunnissa.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1091

HEL 2017-012633 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2018 presidentin-
vaalin yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
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§ 26
Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista 
varten

HEL 2017-013400 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ruslan Haarala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24134

ruslan.haarala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää maahanmuuttajien työmarkkina-aseman 
parantamiseen vuoden 2018 talousarvion määrärahoista yhteensä 1 
464 800 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen 
käyttövarat, projekti 1040201003 seuraavasti:

Kaupunginkanslia   
Osasto/yksikkö Toimenpide Rahoitus eur
Elinkeino-osasto, 
maahanmuutto- ja 
työllisyysasiat -yk-
sikkö

Työkokeilua, palkkatukityötä ja kielikoulutus-
ta yhdistävä TKP-malli

150 000

 Monikielinen valmennus 50 000
Nopean työllistymisen väylän ja yritysyhteis-
työn vahvistaminen Stadin osaamiskeskuk-
sessa

120 000

Maahanmuuttajien työllisyyden vahvistami-
nen Stadin osaamiskeskuksessa

54 000

International House Helsinki -toimintamallin 
jatkuminen

153 700

Kansainvälisten osaajien puoliso-ohjelman 50 000
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kehittäminen
Elinkeino-osasto, 
yrityspalvelut-yksik-
kö

Verkostoitumisen ja yrittäjyysosaamisen 
TalentNet -kehittämisprojekti

390 000

Henkilöstöosasto Selvitys suomen kielen koulutukseen osallis-
tuvan määräaikaisen henkilöstön osaamises-
ta

10 000

Kaupunginkanslia 
yhteensä

 977 700

  
Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala

  

Palvelukokonaisuus Toimenpide Rahoitus
Lukio, ammatillinen 
koulutus ja vapaa 
sivistystyö -palvelu-
kokonaisuus

Suomen kielen koulutus määräaikaiselle hen-
kilöstölle

40 000

 Uravalmennus ja suomen kielen koulutus 
työkokeilun ja palkkatukityön aikana

70 000

 Kotivanhempien suomi toisena kielenä -ope-
tus

214 500

Ruotsinkieliset pal-
velut -palvelukoko-
naisuus

Kotivanhempien ruotsi toisena kielenä -ope-
tus

20 000

Varhaiskasvatus ja 
esiopetus -palvelu-
kokonaisuus

Kotivanhempien lastenhoitopalvelu kielikou-
lutuksen aikana

142 600

Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala 
yhteensä

 487 100

Määräraha yhteensä  1 464 800

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan maahanmuuttajien osaamisen hyödyntä-
minen työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa on onnistuneen ko-
toutumisen edellytys.

Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista var-
ten kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutu-
misprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöi-
dyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä.

Toimenpiteet kaupunginkansliassa

Työkokeilua, palkkatukityötä ja kielikoulutusta yhdistävä TKP-malli
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Kaupunginkanslian elinkeino-osasto toteuttaa työkokeilua, palkkatuet-
tua työtä ja kielikoulutusta yhdistävää TKP-toimintamallia yhteistyössä 
toimialojen kanssa. TKP-mallilla edistetään samanaikaisesti työelämäs-
sä ja opinnoissa vaadittavan suomen kielen taidon oppimista, työelä-
mätaitoja ja -kokemusta. Tavoitteena on saavuttaa suomen kielen taso, 
jolla asiakas voi hakeutua opiskelemaan suomenkieliseen tutkintoon 
johtavaan koulutukseen tai työllistyä avoimille työmarkkinoille. Elinkei-
no-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 150 000 
euroa palkkatukityöjaksojen toteuttamiseen TKP-toimintamallin avulla.

Monikielinen valmennus

Työllisyyspalveluiden asiakkaista noin kolmasosa on maahanmuuttaja-
taustaisia, joista osa tarvitsee erityistä tukea työllistymiseen. Neuvonta-
pisteessä asiakkaina on niin pitkään Suomessa olleita maahanmuutta-
jia kuin turvapaikanhakijoita, luku- ja kirjoitustaidottomista akateemisen 
jatkotutkinnon suorittaneisiin. Tukea tarvitaan erityisesti koulutuspolun 
ja toiminnallisen kielenoppimisen vaihtoehtojen selvittämisessä. Moni-
kulttuurista osaamista tarvitaan erityisesti neuvonnassa, jossa tarjotaan 
omankielistä palvelua. Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyys-
palveluille osoitetaan 50 000 euroa yhden monikielisen valmentajan 
rekrytoimiseksi.

Nopean työllistymisen väylän sekä yritysyhteistyön vahvistaminen Sta-
din osaamiskeskuksessa

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on tehnyt yhteistyötä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan Stadin osaamiskeskus -hankkeen kanssa 
maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Elinkeino-osasto on 
Stadin osaamiskeskus -pilotissa vastannut nopeammin työmarkkinoille 
siirtyvien rekrytoitumisesta avoimille työmarkkinoille. Vuosittain yli sata 
maahanmuuttajataustaista henkilöä on saanut työpaikan osaamiskes-
kuksessa toimivan nopean työllistymisen väylän kautta. Mallin turvaa-
miseksi elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoi-
tetaan 120 000 euroa yrityskoordinaattorin ja kahden omankielisen työ-
elämävalmentajan palkkauskustannuksiin.

Osaamiskeskuksen toimintamallia hyödyntäen pyritään vahvistamaan 
myös maahanmuuttajien työllisyyttä yritysyhteistyön kautta jalkautumal-
la alueille ja kiinnittämällä työhön yksi yrityskoordinaattoriresurssi, jon-
ka palkkakustannuksiin osoitetaan elinkeino-osaston maahanmuutto- ja 
työllisyyspalveluille 54 000 euroa.

International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen

Vuoden 2016 maaliskuussa käynnistynyt Töissä Suomessa -hanke on 
tuonut yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita ta-
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voitteenaan kansainvälisten osaajien kysyntälähtöinen työllistäminen 
avoimille työmarkkinoille. Joulukuussa 2017 Uudenmaan maistraatin ti-
loissa avattu International House Helsinki (IHH) -palvelu tarjoaa valtao-
san maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen kannalta keskeisis-
tä neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta. International 
House Helsinki palvelee lisäksi yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työ-
voimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. International Hou-
se Helsinki -palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi hankekauden jälkeen 
elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan153 
700 euroa projektipäällikön, -asiantuntijan ja -sihteerin palkkakustan-
nuksiin (syys-joulukuun 2018 ajaksi) sekä IHH:n tilasuunnitteluun ja 
sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Kansainvälisten osaajien puoliso-ohjelman kehittäminen yhteistyössä 
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

Helsinkiin asettautuvien kansainvälisten osaajien puolisoilla on haas-
teellista rekrytoitua suomalaisille työmarkkinoille, mikä vähentää alueen 
vetovoimaa kansainvälisten osaajien silmissä. Helsingin houkuttelevuu-
den parantamiseksi ja puolisoiden työllistymisen edistämiseksi valmis-
tellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa ns. puoli-
so-ohjelma. Kustannukset jaetaan tasan kaupungin ja TEM:in välillä. 
Ohjelma suunnitellaan osaksi asettautumispalveluita. Elinkeino-osaston 
maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 50 000 euroa puoliso-
ohjelman valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Maahanmuuttajien verkostoitumisen ja yrittäjyysosaamisen TalentNet-
kehittämishanke

Elinkeino-osaston yrityspalvelut on järjestänyt yrityskoulutusta ja -neu-
vontaa maahanmuuttajataustaisille helsinkiläisille jo 20 vuoden ajan. 
Yrityspalvelujen asiakkaista noin kolmannes on maahanmuuttajia. 
Vuonna 2018 yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajien verkostoitumi-
sen ja yrittäjyysosaamisen TalentNet -kehittämishankkeen. Hankkeen 
tavoitteena on laajentaa yrittäjyyttä harkitseville maahanmuuttajille tar-
koitettuja palveluja. Lisäksi tavoitteena on auttaa potentiaalisia maa-
hanmuuttajayrittäjiä löytämään yrittäjyyspolulla olennaisia verkostoja 
sekä kantasuomalaisia yrittäjiä löytämään maahanmuuttajien kieli- ja 
kulttuuriosaamisesta tukea kansainvälistymiseensä.

Osana hanketta toteutetaan muun muassa verkostoitumistapahtumia, 
joiden yhtenä tavoitteena on yrittäjäkumppanin löytyminen. Lisäksi 
hankkeessa pilotoidaan mentorointisovellusta, yrittäjien keskinäistä 
kohtaamista ja verkostoitumista edistävää matchmaking- ja ekosystee-
mialustaa ja yrityspalvelujen alumnitoimintaa. Koulutusohjelmiin kuulu-
vat turvapaikanhakijoiden yrittäjyysperäinen kotoutuminen sekä tehos-
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tartti yrittäjyyteen. Elinkeino-osaston yrityspalveluille osoitetaan Talent-
Net -kehittämishankkeen toteuttamiseksi yhteensä 390 000 euroa. Ar-
vio kustannusten jakautumisesta on verkostoitumistapahtumiin ja työ-
kaluihin 70 000 euroa, yrittäjyysperäisen kotoutumisen mallin toteutuk-
seen 60 000 euroa, muihin koulutuksiin 50 000 euroa, markkinointiin 30 
000 euroa ja palkkakustannuksiin 180 000 euroa.

Selvitys suomen kielen koulutukseen osallistuvan määräaikaisen maa-
hanmuuttajahenkilöstön osaamisesta

Kaupungin tavoitteena on edistää työelämän monimuotoisuutta sekä 
maahanmuuttajataustaisen henkilöstön rekrytointia ja urakehitystä. 
Kaupunginkanslian henkilöstöosaston ja kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan yhteisen hankkeen tavoitteena on tukea työuran alkuvaihees-
sa olevien, määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien maahan-
muuttajatyöntekijöiden suomen kielen taidon kehittymistä ja varmistaa 
edellytykset työuran kehittymiselle. Kielikoulutuksen ohella selvitetään 
työntekijöiden osaaminen, aikaisemmat tutkinnot ja työkokemus tule-
vien urapolkujen pohjaksi. Selvityksen tekemistä varten kaupungin-
kanslian henkilöstöosaston käytettäväksi osoitetaan 10 000 euroa.

Toimenpiteet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Määräaikaisen henkilöstön työuran tukeminen suomen kielen koulutuk-
sella

Kielikoulutuksen merkitys maahanmuuttajataustaisten työllistymiselle ja 
urakehitykselle on suuri. Työssä jatkamisen esteiksi muodostuvat hel-
posti kielitaitoon ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Tukemalla kie-
litaidon kehittymistä jo palvelukseen tulon alkuvaiheissa varmistetaan 
edellytykset työuran kehittymiselle. Käynnistyvällä hankkeella tuetaan 
työuran alkuvaiheessa olevien määräaikaisten henkilöiden suomen kie-
len taidon kehittymistä. Koulutukseen toteuttamiseen osoitetaan kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa 
sivistystyö palvelukokonaisuudelle 40 000 euroa.

Uravalmennus ja suomen kielen koulutus työkokeilun ja palkkatukityön 
aikana

Helsingin kaupungilla työkokeilussa ja palkkatukityössä olevat maahan-
muuttaja-asiakkaat saavat mahdollisuuden kaupungin uravalmennus-
palveluihin sekä suomen kielen opiskeluun työaikana kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan järjestämillä kursseilla. Tämä mahdollisuus puut-
tuu muualla kuin Helsingin kaupungilla työkokeilussa tai palkkatukityös-
sä olevilta maahanmuuttaja-asiakkailta, mikä vaikuttaa heidän työttö-
myytensä pitkittymiseen. Kohderyhmän työllistymisedellytyksiä voidaan 
parantaa järjestämällä uravalmennusta ja sen aikaista suomen kielen 
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koulutusta. Kielikoulutuksen sisällössä painottuvat alakohtainen sanas-
to, asiakaspalvelu ja työelämätietous. Kielikoulutus ja uravalmennus to-
teutetaan yhdessä, joten asiakkaiksi valikoituvat ne, jotka ovat aktiivi-
sessa vaiheessa urasuunnittelussaan, usein esimerkiksi työkokeilun tai 
palkkatukijakson loppuvaiheessa. Palvelusta vastaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö 
palvelukokonaisuus, jolle osoitetaan palvelun toteuttamiseksi yhteensä 
70 000 euroa.

Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä las-
tenhoitopalvelun järjestäminen

Vuonna 2011 alkanut kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajien suo-
men- ja ruotsinkielen opetus samanaikaisella lapsille suunnatulla toi-
minnalla (KOTIVA) jatkuu toimialojen ja järjestöjen yhteistoimintana 
myös vuonna 2018, jonka jälkeen vakiintunutta toimintaa on tarkoitus 
rahoittaa toimialojen omasta budjetista. KOTIVA -koulutuskokonaisuu-
den avulla Helsinki tarjoaa vanhempainvapaalla oleville maahan muut-
taneille vanhemmille mahdollisuuden oppia suomen tai ruotsin kieltä 
perhevapaiden aikana ja siirtyä nopeammin kohti koulutusta ja työelä-
mää. Koulutukseen pääsee 180 vieraskielistä helsinkiläistä kotivan-
hempaa vuodessa. Tarjolla on 14 lastenhoidolla tuettua eritasoista 
kurssia. Lastenhoitoa järjestetään Helsingin leikkipuistojen ja alihankki-
jajärjestöjen avulla.

KOTIVA-toiminnan toteuttamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalle osoitetaan yhteensä 377 100 euroa. Määrärahoista lukio, ammatil-
linen koulutus ja vapaa sivistystyö palvelukokonaisuudelle osoitetaan 
yhteensä 214 500 euroa, josta suomen kielen opetuksen järjestämi-
seen 162 000 euroa, ostopalveluihin järjestöiltä 45 000 euroa ja materi-
aalikuluihin 7 500 euroa. Lisäksi ruotsinkieliset palvelut palvelukokonai-
suudelle osoitetaan 20 000 euroa kotivanhempien ruotsi toisena kiele-
nä opetuksen järjestämiseen. Edelleen varhaiskasvatus ja esiopetus 
palvelukokonaisuudelle osoitetaan yhteensä 142 600 euroa lastenhoi-
topalveluun suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ruslan Haarala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24134

ruslan.haarala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Asianomaiset
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§ 27
Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 
2018

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2018 talousarvion 
kohdalta 13002 yhteensä 852 200 euroa seuraavasti:

Hakija  euroa 
Alvar Aalto –säätiö  15 000 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.  6 000 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.   34 800 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.  100 000 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.  95 800 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsing-
fors rf.

 6 640 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.  0 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.  187 657 
Helsinki Hacklab ry.  0 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.  16 370 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.  0 
Hyötykasviyhdistys ry.  48 458 
Jyty Helsinki ry.  164 876 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs  0 
Malmin lentoaseman ystävät ry.  0 
Norr om Stan rf.  3 000 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.  3 930 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.  16 800 
Suomen Retkeilymajajärjestö ry.  0 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.  2 125 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia  6 000 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.  15 848 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaami-
seen, kansliapäällikön käytettäväksi

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kanslia-
päällikön käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käy-
tettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytet-  17 820 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 40 (68)
Kaupunginhallitus

Asia/8
22.01.2018

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

täväksi
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käy-
tettäväksi

 84 211 

Kaikki yhteensä  852 200 

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvuds-
tadsbladet-lehden.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. avustuskuulutus_08122016A.pdf
2 Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2018 yhteenveto.pdf
3 Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
4 Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2018A.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 8.12.2016 (Helsingin 
Sanomat  ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen 
myöntämiä avustuksia vuodelle 2018 tuli hakea 2.5.2017 klo 16.00 
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mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, 
joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kau-
pungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2018, alustava talousarvio 2018, 
vahvistettu tuloslaskelma 2016, vahvistettu tase 2016, toimintakerto-
mus 2016, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastus-
kertomuksesta 2016. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta 
tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli 
uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen 
jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2018 
saapui sähköiseen järjestelmään 21 ja paperilla kirjaamoon 1 eli yh-
teensä 22 avustushakemusta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin järjestöille on vuoden 
2018 talousarviossa varattu 2 195 000 euroa. 

Vuoden 2018 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustuk-
set osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomai-
nen lauta- tai johtokunta. Kvston 29.11.2017 vahvistaman vuoden 2018 
talousarvion kohdalle 13002 on merkitty 2 195 000 euron suuruinen 
avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuus-
to on sitonut 260 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsin-
gin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin 
seudun kesäyliopistosäätiölle, 109 000 euroa Y-Säätiölle ja Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:lle 72 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin 
on varattu 750 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus kä-
sitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Näin 
ollen tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää 852 200 euron suurui-
sen avustusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2017 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuu-
luvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2017, vuodelle 2018 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2018 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. 
Taulukko on liitteenä 2. 

Alvar Aalto säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2018. 
Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2018 
avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut 
muutosta vuoden 2017 tasosta.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 8 000 
euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 eu-
roa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmää-
rärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta    
6 000 euroa ja vuokra-avustusta 28 800 euroa, yhteensä 34 800 euroa 
vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800 euroa. 
Vuoden 2018 toiminta-avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustus-
määrärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 130 300 
euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 
euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustus-
määrärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta       
103 900 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 
95 800 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf haki toimin-
ta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustus-
summa on 6 640 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, 
koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuo-
delle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska kaupunginhallituk-
sen yleisavustuksista avustetaan Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys 
ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien kaupunkilaisten liikennetur-
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vallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. Peruste on sama kuin vuon-
na 2017, jolloin kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen (20.2.2017 § 
181) ja päätöstä koskeneen oikaisuvaatimuksen (18.12.2017 § 1138).

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 9 260 euroa ja 
vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 195 260 euroa vuodelle 
2018. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsinki Hacklab ry. haki vuokra-avustusta 9 000 euroa vuodelle 2018. 
Hakemus esitetään hylättäväksi, koska yhdistyksen toiminta kuuluu 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, joka myöntää avustuksia järjestöille, 
joiden toiminta tukee ja täydentää toimialan tuottamia palveluita. Yhdis-
tyksen hakemus hylättiin myös vuonna 2017 (Kansliapäällikkö 
20.12.2017 § 188).

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2018. 
Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2018 
avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut 
muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta         
6 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska se 
saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten myöntämis-
tä ohjaavat Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Kaupungin avustus-
ten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Yleisohjeen kohdassa 
5.5 todetaan, että hakemus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole 
toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi 
yleisohjeen kohdassa 6.2 todetaan, että myöhästyneet hakemukset on 
esitettävä hylättäväksi. 

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 49 387 euroa vuodelle 
2018. Esityksen mukainen avustussumma on 48 458 euroa. Vuoden 
2018 vuokra-avustus on kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mu-
kainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avus-
tusta 180 000 euroa, yhteensä 190 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen 
mukainen avustussumma on 164 876 euroa. Kaupunginhallitus päät-
täessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön va-
rattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että työn-
tekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustami-
seen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan 
vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kah-
delle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatko-
vuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuulli-
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nen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 
2016, 2017 ja 2018 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen 
jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku 
edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön koh-
dalla.

Krematoriosäätiö haki avustusta krematoriokiinteistön julkisivun korjaa-
miseen 9 200 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi. 
Avustusta ei ole tarkoitettu kiinteistöjen ylläpitoon. Hakija on vakarai-
nen. 

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa 
vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska lentokentän toi-
minta tulee loppumaan lähivuosina. 

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 20 000 euroa vuodelle 2018. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Vuoden 2018 
avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut 
muutosta vuoden 2017 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa 
vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. 
Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Suomen Rauhanliitto Ry. haki toiminta-avustusta 16 800 euroa vuodel-
le 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 16 800 euroa. Avustus 
kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 
tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 ta-
sosta.

Suomen Hostellijärjestö ry. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuo-
delle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi Helsingissä päättyneen toi-
minnan takia. Yhdistys on saanut avustusta Olympiastadionilla toimi-
neen hostellin vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta Olympiastadionilla 
on päättynyt eikä yhdistyksellä nykyisellään ole hostellitoimintaa Hel-
singinssä.

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. haki toiminta-avus-
tusta 2 500 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma 
on 2 125 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Taideyliopiston Sibelius Akatemia haki avustusta 12 000 euroa vuodel-
le 2018 urkukonserttitoiminnan järjestämiseen Finlandia-talossa.  Esi-
tyksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2018 avus-
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tus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muu-
tosta vuoden 2017 tasosta.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 eu-
roa ja vuokra-avustusta 17 375,40 euroa, yhteensä 22 375,40 euroa 
vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 17 608 euroa. 
Kaupunginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaa-
vista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupungin-
hallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräpe-
rusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn 
päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustuk-
set myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla 
alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saa-
vutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustus-
lajien osalta. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 Khn käyttöön varattujen 
avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avus-
tuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta 
saavan järjestön kohdalla.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2017 tasolla. 
Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan 
turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulu-
tuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista 
avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2018 aikana (yhteensä 
44 685 euroa). On tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoi-
tettaisiin kansliapäällikön käytettäväksi. Yleisten saunojen toiminnan 
avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta teh-
tyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa 
on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu. Lisäksi 
kansliapäällikön käyttöön on varattu harkinnanvaraisten avustusten 
määräraha 84 211 euroa.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti 
(Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 
euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suurui-
set avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset 
neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2019 avustusten hakemisesta

Vuoden 2019 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 8.12.2017 
(Helsingin Sanomat ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhal-
lituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2019 tulee hakea 30.4.2018 
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klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille 
järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuk-
sen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata 
hakemuksessa selkeästi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. avustuskuulutus_08122016A.pdf
2 Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2018 yhteenveto.pdf
3 Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
4 Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2018A.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 28
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2018 - Myllypuro-Seura ry:n avustushakemus

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Myllypuro-Seura ry:n avustushakemuk-
sen.

Kaupunginhallitus kehotti kuitenkin sosiaali- ja terveystoimialaa huoleh-
timaan alueella kaikille vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksis-
tä asukastalo Myllärissä vuonna 2018.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: "Kaupungin-
hallitus kehottaa kuitenkin sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan 
alueella kaikille vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksistä asu-
kastalo Myllärissä vuonna 2018."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tomi Sevanderin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätöshistoria: Kaupunginhallitus 8.1.2018 § 13
2 Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018
3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Myllypuro-Seura ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hylätä Myllypuro-Seura ry:n avustushake-
muksen.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2018

750 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

651 530 euroa

PIENAVUSTUKSIIN (entiseltä nimeltään PROJEKTIAVUSTUKSET) 
JÄÄ 

98 470 euroa (13 % asukasosallisuusavustuksista)

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukastalojen vuokrat ja ylläpi-
to sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keski-
tetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lauta-
kunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjes-
tettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toi-
minnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2018

Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien 
asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien ra-
kenteiden ja menetelmien kehittämiseen. 

Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien 
mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. 

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 750 000 
euron määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. 
Summasta varataan vuosittain osa pienavustuksiin. Entisestä projektia-
vustuksesta käytetään jatkossa nimeä asukasosallisuuden pienavus-
tukset, joka kuvaa paremmin avustuslajin luonnetta.
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Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden piena-
vustusten (entiseltä nimeltään projektiavustukset) myöntämisestä, jos 
haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteel-
taan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laa-
jempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä 
rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka 
mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupun-
kiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla 
myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neu-
vonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden 
avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. 

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja 
vetovoiman parantaminen. 

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät. 

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. 

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vä-
hemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista. 
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Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia. 

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat esityslistan liit-
teenä.

Valmistelun kehittäminen

Kaupunginhallituksen päättäessä asukasosallisuuden avustuksista 
6.3.2017 (§9), se kehotti selvittämään asukasosallisuusavustusten uu-
sien kriteereiden toimivuuden sekä mahdollisuutta aikaistaa avustus-
päätöksiä. Selvityksissä tuli kuulla avustuksia hakeneita yhdistyksiä. 
Asukasosallisuuden avustuskriteereitä arvioitiin syksyllä 2017 yhdessä 
avustusten hakijoiden kanssa. Aiheesta järjestettiin työpaja, johon osal-
listui 19 avustusta hakeneiden järjestöjen edustajaa. Kommentointi oli 
mahdollista myös sähköisen kyselyn kautta. Osallistujat pitivät nyt voi-
massa olevia, yhdessä hakijoiden kanssa luotuja avustuskriteereitä 
pääosin hyvinä. Kritiikkiä kohdistui siihen, että avustuksia jaettaessa 
alueet asetetaan vastakkain kilpailemaan niukoista resursseista. Avus-
tamiseen toivottiin pitkäjänteisyyttä, joka helpottaisi toiminnan suunnit-
telua. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että myös uuteen toimintaan on 
mahdollista saada avustusta. Kriteereissä ja niiden tulkinnassa toivot-
tiin painotettavan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Todettiin, 
että vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää laadukasta ja yhteismitallista 
raportointia. Toisaalta osa hakijoista toivoi kevyttä raportointitapaa, joka 
ei työllistäisi järjestöjä liikaa. 

Asukasosallisuuden avustusten päätösaikataulu on sidottu kaupungin 
talousarviovalmisteluun. Asukasosallisuuden avustusesitys voidaan 
tuoda kaupunginhallitukseen aikaisintaan talousarvion vahvistamisen 
jälkeen.

Hakuprosessi 2018

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2016. Mahdollisille hakijoille järjestettiin kaksi kaikille avointa 
keskustelutilaisuutta huhtikuussa 2017. Kirje ja muistutus asukasosalli-
suuden avustuksista lähti 22.3.2017 kaikille edellisenä vuonna avustus-
ta saaneille. 

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2018 tuli määräaikaan 2.5.2017 mennessä 32 kappaletta, joista yhden 
hakija myöhemmin veti pois hakuprosessista. Lisäksi yksi hakemus 
saapui myöhässä. Avustusta haettiin yhteensä 1 060 730 euroa. Talou-
sarvioon 2018 vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 
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750 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavus-
tukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2018. 

Vuoden 2017 avustusesityksessä määrärahasta jätettiin sitomatta 30 
000 euroa, joka varattiin matalan byrokratian ja pienimuotoisemman 
toiminnan mahdollistaviin pienavustuksiin. Tämän summan katsottiin 
olevan uskottava ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen piena-
vustuksien riittävyyden näkökulmasta. Kaupunginhallituksen avustus-
päätöksen 6.3.2017 jälkeen projektiavustuksiin jäi kuitenkin vain 16 845 
euroa, josta myöhemmin kaupunginhallitus päätti vielä myöntää varsi-
naisella hakukierroksella kielteisen päätöksen saaneelle Mellunmäki-
Seuralle 8 400 euroa .  Pienavustusten jakovaraksi vuodelle 2017 jäi 
näin ollen 8 445 euroa. Tästä syystä pienavustuksia ei juurikaan voitu 
markkinoida. Pienavustuksia on myönnetty vuonna 2017 joulukuun al-
kuun mennessä yhteensä 6 820 euroa.

Vuodelle 2018 esitettävällä  pienavustuksiin varattavalla 98 470 euron 
määrärahalla varaudutaan viime vuoden prosessin kokemuksella mah-
dollisiin lisäpäätöksiin ja muutoksenhakuihin. Lisäksi suurempaa piena-
vustusmäärärahaa puoltaa varsinaisen avustusesityksen linjaus ohjata 
hakijoita hakemaan yksittäisiin tapahtumiin ja alueelliseen viestintään 
pienavustuksia yleis- ja toiminta-avustusten sijaan. 

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on oltu asukaslähtöisiä ja 
joustavia. 17.11.2017 mennessä hakemuksia ja liitteitä on ehditty täy-
dentää riittävästi.

Vuoden 2018 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien kriteerien mukaan myönnetään 
yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin 
sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehit-
tämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, 
jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytet-
tävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasa-
painoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan. 

Vuoden 2018 avustusesityksessä turvataan nykyisten yhteisöjen ylläpi-
tämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä välttämättömien kiinteiden 
kulujen osalta. Jaettavissa olevan määrärahan puitteissa ei ole ollut 
mahdollisuutta avustaa muita kuin välttämättömiä ylläpito- ja toiminta-
kuluja. 
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Palkkakulujen pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään 
enintään 29 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä työntekijää koh-
den myönnetään avustusta enintään 29 500 euroa vuodessa. Esityk-
sen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin 
mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Ta-
voitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama 
palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyy-
dyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukaso-
sallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan 
kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupun-
ginosittain. 

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta 
ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen 
hallinnon toimitiloihin. 

Avustusta tulee kohdentaa myös niille alueille, joissa ei entuudestaan 
ole asukastilatoimintaa. Tänä vuonna uutena hakijana on Tapanilan 
Kylätaloyhdistys ry, joka hakee avustusta entisessä alakoulurakennuk-
sessa käynnistettävään asukastalotoimintaan. Alueella ei entuudestaan 
ole kaupungin tukemaa asukastilaa. 

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastalotoiminnan vuokra- 
ja palkkakuluihin. Avustusmäärärahoista 298 830 euroa kohdentuu 
asukastalojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 16 asukasta-
loa.  Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 343 500 euroa. Palkka-
avustuksella tuetaan 14 työntekijän palkkausta.  Esitettävät avustus-
summat vaihtelevat 3 000 eurosta 70 000 euroon.

Tapahtumiin ja yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueel-
lisen tiedonkulun parantamiseen tukea hakeneet hakijat ohjataan hake-
maan vuonna 2018 avattavia pienavustuksia. Vuodelle 2018 pienavus-
tuksiin varataan 98 470 euroa. 

Hylkäysperusteet

Hylättäväksi esitetään seuraavat hakemukset seuraavin perustein:

Myllypuro-Seura ry:n hakemus hylätään, koska se on saapunut myö-
hässä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437
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titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätöshistoria: Kaupunginhallitus 8.1.2018 § 13
2 Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018
3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myllypuro-Seura ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 13

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia talou-
sarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 
750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa 
(palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakus-
tannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupungino-
saradion lähetysten tuottamiseen)

- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin) 
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- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokra-
kustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuk-
siin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja yllä-
pitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 eu-
roa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)

- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa 
(asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)

- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistämiseen)

- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa) 

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston 
hankintaan)
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset kaupunginosat ry  – 
Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Siltamäki-Suutarila-seura 
ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Samalla kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 22.1.2018 saak-
ka Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevilta osin.

Käsittely

08.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander:

Lisätään päätösehdotuksen 16 kappaleen jälkeen uusi kappale: 
"- Myllypuroseura ry 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin)"

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraavaa: 
"Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Myllypuro-seuran hakemuksen 
myöhästymisestä huolimatta. Myllypuro-seura on esittänyt myöhästymi-
selle ymmärrettävät syyt. Myllypuro-seura haki sosiaali- ja terveystoi-
men avustusta määräajassa, vaikka asukastalojen avustukset ovat siir-
tyneet kaupunginhallitukselle. Mikäli seura jää avustuksetta, asukastalo 
Myllärin toiminta loppuu. Avustuksen myöntäminen palvelee kaupungin 
kokonaisetua."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Tomi Sevanderin vastaehdotusta ei käsitelty Myllypuro-Seura ry:n 
avustushakemusta koskevan käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna pöydälle Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevan 
osuuden 22.1.2018 saakka ja hyväksyä esittelijän ehdotuksen muilta 
osin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi
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§ 29
Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten 
laajentamisen kustannusvaikutuksista

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa vaikuttamaan 
HSL:ään yhtymäkokouksessa tai muutoin siten, että HSL säilyttää yli 
30-vuotiaiden opiskelijoiden alennukset vähintään nykyisen käytännön 
mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään: "Samalla kaupun-
ginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa vaikuttamaan HSL:ään yhtymä-
kokouksessa tai muutoin siten, että HSL säilyttää yli 30-vuotiaiden 
opiskelijoiden alennukset vähintään nykyisen käytännön mukaisesti."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Wil-
le Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mu-
kaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSLn lausunto 20.12.2017
2 HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta opiskelija-
alennuksen laajentamisesta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin, oppi-
sopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulutuksen val-
mentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA) kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nousu siltä osin, 
että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä 
vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin.' (Ve-
sa Korkkula)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Kaupunginhallitus käsitteli toivomusponteen annettavaa vastausta 
4.9.2017. Vastauksessa ponteen todettiin tuolloin esityslistalla seuraa-
vaa:

'HSL:n tariffijärjestelmässä pääperiaatteena on antaa opiskelija-alen-
nus ns. ensiopiskelijoille 29 ikävuoteen saakka. Sitä vanhemmille 
myönnetään opiskelija-alennus silloin, kun heillä on Kelan myönteinen 
opintotuki- tai kuntoutusrahapäätös. Opiskelun tulee myös pääsääntöi-
sesti johtaa tutkintoon tai ammattiin. 

HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen alennus- ja vapaalippu-
jen myöntämisperusteet. Perusteet ja alennusprosentit ovat yhtenäiset 
kaikissa HSL -kunnissa. Alennukseen oikeutettuja on nykyisin noin 60 
000 opiskelijaa. Toivomusponnen toteuttaminen kaksinkertaistaisi opis-
kelija-alennukseen oikeutettujen määrän, jos kaikki HSL-alueella opis-
kelevat ja oppisopimusopiskelijat saisivat alennuksen.

Mikäli alennus myönnettäisiin kaikille 30 vuotta täyttäneille ja sitä van-
hemmille opiskelijoille sekä oppisopimuskoulutuksen piirissä oleville, 
olisi kokonaiskustannuslisäys noin 32,0 milj. euroa. Tästä Helsingin 
osuus olisi noin 17,2 milj. euroa.

Kustannusvaikutus on tehdyn arviolaskelman perusteella huomattava. 
Lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsen-
kuntien rahoitettavia kuntaosuuksia, nostamalla muiden matkustajien 
lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa. Alennukseen oikeu-
tettujen joukon laajentaminen nykyisestä ei ole perusteltua.’

Kaupunginhallitus päätti 4.9.2017 palauttaa asian uudelleen valmistel-
tavaksi. Kaupunginhallitus edellytti, että sille tuodaan selvitys siitä, mit-
kä nykytyyppisen mallin kustannusvaikutukset opiskelija-alennusten 
osalta ovat HSL:n uudessa vyöhykemallissa.

HSL on antanut asiasta uuden lausunnon 20.12.2017. 

HSL:n mukaan kokonaiskustannuslisäys nykymallissa olisi tarkennetun 
ja 10/2017 toteumaennusteen perusteella lasketun arvion mukaan noin 
27,8 milj. euroa, josta Helsingin osuus olisi noin 15,6 milj. euroa. Uu-
dessa vyöhykemallissa kokonaiskustannuslisäys olisi noin 27,3 milj. 
euroa, josta Helsingin osuus olisi noin 15,8 milj. euroa. Laskelmassa on 
oletettu, että lippujen käyttö vastaa nykyistä opiskelijalippujen käyttöä.

HSL:n mukaan alennusoikeuden antaminen kaikille opiskeleville lisäisi 
todennäköisesti houkutusta kirjautua oppilaitoksen opiskelijaksi merkit-
tävän lisäalennuksen saamiseksi, ja siten siirtymä aikuisten kausilipus-
ta 50 %:sti alennettuun lippuun olisi arvioitua suurempaa.
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Myös uudessa vyöhykejärjestelmässä kustannusvaikutus on uuden ar-
violaskelman perusteella huomattava. Lipputulojen pieneneminen jou-
duttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien rahoitettavia kuntaosuuk-
sia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla lii-
kenteen tarjontaa. Alennukseen oikeutettujen joukon laajentaminen ny-
kyisestä ei ole perusteltua.

Nykyjärjestelmässä 30 vuotta täyttäneet saavat alennuksen, jos heillä 
on Kelan myönteinen opintotukipäätös. Lipputulon menetys on noin 
147 000 euroa (ilman alv), josta Helsingin osuus on noin 82 000 euroa 
(ilman alv). Uudessa vyöhykejärjestelmässä 30 vuotta täyttäneet eivät 
ole oikeutettuja opiskelija-alennukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSLn lausunto 20.12.2017
2 HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.01.2018 § 18

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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15.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

04.09.2017 Palautettiin

28.08.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 244

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kau-
punki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen ai-
heuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen 
ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tä-
mä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperus-
teita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 30
Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4, 13 Ei toimenpidettä.
  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainitulle.
  
 Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Ta-

loushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
6 Tiedoksi liikennelaitokselle.
  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Englantilaisen 

koulun säätiö sr:lle.
  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
8 Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kau-

punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostolle.

  
9-10 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
11 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin 
seudun liikenne –kuntayhtymälle, HSY:lle/Vesihuolto, 
Liikennevirastolle ja Puolustusvoimien Pääesikunnal-
le.

  
 Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristö-

lautakunnalle, kaupunginmuseolle ja asuntotuotannol-
le.

  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
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 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupun-

ginmuseolle.
  
14-17 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavak-

si.
  
18-20 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

31.1.2018.
  
21 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto 19.1.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.1.2018
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 16.1.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto 18.1.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 18.1.2018
- liikenneliikelaitos 18.1.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- kaupunkitietopäällikkö  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- 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
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30 ja 31 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 24, 25, 27 ja 28 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon 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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2018.


