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Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Hamid, Jasmin 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
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
84 - 95 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
84 - 86 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
87 - 95 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
84 - 95 §
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§ Asia

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

85 Asia/2 V 28.2.2018, Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrära-
hojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtämi-
nen

86 Asia/3 V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä 
erään määrärahan siirtäminen

87 Asia/4 V 28.2.2018, Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12455)

88 Asia/5 V 28.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden 
tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

89 Asia/6 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksista kielikoulutuksen 
kehittämiseksi "Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kieliva-
rannon tilasta ja tasosta"

90 Asia/7 Lausunto ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle Suomen merenhoitosuunnitelman ensim-
mäisen osan tarkistuksesta

91 Asia/8 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi; Lapsikohtainen budje-
tointi kaupunkistrategian valmistelussa

92 Asia/9 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi toimenpiteistä pitkäaikaistyöt-
tömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien työmarkkinatuen kustannus-
ten vähentämiseksi

93 Asia/10 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston 
liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

94 Asia/11 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi keinoista hillitä asumisen hin-
nannousua Helsingissä

95 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 84
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 Jasmin 
Hamidin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Mi-
ka Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Vesikansan sijasta Jasmin Hami-
din.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 85
V 28.2.2018, Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siir-
täminen

HEL 2018-000497 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosi-
aali- ja terveyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kau-
punkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvioon mer-
kityt määrärahat  sekä Korkeasaaren alittamaan toimintakatteensa  
seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja toimintakatteen alitukset ovat 
yhteensä 35 940 000 euroa.
Investointimäärärahojen ylitykset ovat yhteensä 245 000 euroa.

TA-kohta 1 60 01 Korkeasaaren eläintarha
toimintakate talousarviossa – 3 382 000 euroa
toimintakatteen alitus 40 000 euroa

TA-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 650 980 000 euroa
määrärahan ylitys 500 000 euroa

TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
Määräraha talousarviossa 113 502 000 euroa
Määrärahan ylitys 3 000 000 euroa

TA-kohta 5 10 02 Toimeentulotuki
määräraha talousarviossa 26 600 000 euroa
määrärahan ylitys 4 400 000 euroa

TA-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 534 769 000 euroa
määrärahan ylitys 28 000 000 euroa

Investointiosa 

TA-kohta 8 05 04 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimiala
määräraha talousarviossa 4 221 000 euroa
määrärahan ylitys 245 000 euroa
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä määrärahan siirron vuoden 
2017 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

talousarviokohdalta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -2 690 000
talousarviokohdalle 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri + 
2 690 000 

talousarviokohdalta 3 10 01 Kaupunkirakenne -9 496 000 euroa
talousarviokohdalle 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito + 9 496 000 
euroa

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakuntien esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1 60 01 Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarha on vuoden 2017 aikana valmistautunut sää-
tiöitymiseen vuoden 2018 alusta lähtien ja teettänyt useita selvityksiä 
säätiöitymiseen liittyen. Näistä on aiheutunut muun muassa viran-
omaismaksuja sekä asiantuntijapalvelumaksuja, joihin ei vuoden 2017 
talousarviossa ole varauduttu. Ylimääräisiä menoja on aiheutunut myös 
erilaisista järjestelmien muutoksiin liittyvistä toimenpiteistä. Korkeasaa-
ren eläintarha on kattanut selvityksistä ja valmisteluista aiheutuneet 
kustannukset käyttötaloudestaan, lukuun ottamatta taloudellista analyy-
siä. Edellä johtuvista syistä toimintakate alittuu 40 000 euroa vuonna 
2017.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 40 000 euroa.

2 10 01 Kasvatus ja koulutus
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden menojen enna-
koidaan ylittyvän 500 000 euroa. Määrärahojen ylitys johtuu kaupungin 
saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta 
ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talous-
arviossa. Kaupungin näkökulmasta ylitys on tekninen, koska tulot kas-
vavat menoja vastaavasti. Määrärahaa tulisi saada ylittää 500 000 eu-
roa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olevista kiinteistöistä myytiin 
yhdellä kaupalla seitsemän kohdetta vuonna 2017. Kohteet ovat olleet 
käyttöomaisuuskirjanpidossa omina kohteinaan ja näin ollen niistä kir-
jautuu kohteesta riippuen joko myyntivoittoa tai -tappiota. Vuonna 2017 
käyttöönotetun uuden kirjauskäytännön mukaan Metropolian kaupan 
kohteiden rakennuksista kirjataan kauppahinnan ja tasearvon välisenä 
erotuksena syntyvä 29 563 025 euroa myyntituloksi käyttötalouteen ta-
lousarvion kohdalle 3 10 01 Kaupunkirakenne. Vastaavasti kaupan 
kohteiden rakennuksista syntyvät myyntitappiot 7 503 118 euroa kirja-
taan samalle talousarviokohdalle menoiksi. Vastaavalla tavalla käsitel-
lään myös kaupan kohteiden maapohjien osuudet. Talousarviossa ei 
ole varauduttu kiinteistökauppojen voitto- tai tappiokirjauksiin. Menokir-
jaus edellyttää talousarviokohdan 3 10 10 Kaupunkirakenne toteuman 
perusteella, että määrärahaa tulisi saada ylittää kohdalla 3 000 000 eu-
roa. 

5 10 02 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen kustannusten arvioidaan ylittyvän 4,4 milj. eurolla. 
Toimeentulotuen ylitys johtuu siitä, että vuodelle 2017 ei talousarviossa 
ole varattu perustoimeentulotuen määrärahoja. Helsingissä tehtiin lais-
sa siirtymäkaudelle määritellyllä tavalla perustoimeentulotuen päätök-
siä maaliskuun loppuun saakka.
Perustoimeentulotukimenot huomioidaan Helsingin valtionosuuksissa, 
mutta ne eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioon.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 4 400 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioi-
daan ylittyvän 28 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n valtuus-
ton kesällä 2017 päättämä ylijäämän palautus kunnille, mikä Helsingin 
osalta merkitsee 28 milj. euron suuruista hyvityslaskua vuodelle 2017. 
Ilman palautusta ylitys olisi ollut huomattavasti enemmän. Helsingille 
tuotetun HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja 
laskutus on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa ja myös muun pal-
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velutuotannon laskutus (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, 
palvelusetelit ja tartuntatautilääkkeet) ylittää talousarvion. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 28 000 000 euroa.

Investointiosa

8 05 04 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kulttuuri- ja vapaa-aika-
toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Helsingin kaupungille kaupungin-
museon tilojen uudistamiseen kohdennettua K4 Elefantti –hankkeen 
valtionavustusta 400 000 euroa. Avustus suoritettiin kaupungille vuo-
den 2017 alussa. Avustusmääräraha on käytetty käyttötarkoitustaan 
vastaavalla tavalla kaupunginmuseon tilojen uudistamiseen. Vuonna 
2016 kaupunginmuseo priorisoi uuden kaupunginmuseon avaamista ja 
painotti uusien tilojen varustamista. Koska avustuksen maksatus tapah-
tui vasta vuoden 2017 alussa, osoitettiin sen käyttötarkoitukseen tätä 
ennen määrärahoja kaupungin talousarvion kaupunginmuseon irtaimen 
omaisuuden hankintamäärärahoista. Näin ollen talousarviossa suunni-
teltuja hankintoja on jouduttu siirtämään pidemmälle.

Vuonna 2016 kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden määrärahoihin 
haettiin ja saatiin ylitysoikeutta tämän myönnetyn avustuksen perus-
teella 155 000 euron verran. Loppuosalle eli 245 000 eurolle haetaan 
vastaava ylitysoikeus vuoden 2017 talousarvioon. Määräraha jää vuon-
na 2017 käyttämättä, jolla perusteella sille haetaan erikseen saman-
suuruinen ylitysoikeus vuodelle 2018.

Määrärahojen siirto

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.3.2016 § 36 
irtisanoa hammaslääketieteen kandidaattien kliinistä opetusta koske-
van Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) ja Helsingin kaupungin välisen integraatiosopimuksen 1.1.2017 
alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2016 hyväksyä sopimuksen 
liikkeenluovutuksesta.

Toiminnan siirron tapahduttua vuoden 2017 alusta, on toiminta siirtynyt 
omasta toiminnasta HUSilta ostettavaksi palveluksi. Vuodelle 2017 on 
budjetoitu 1,6 milj. euroa asiakaspalvelujen ostoihin sosiaali-ja terveys-
palvelujen talousarviokohdalle ja väestömäärän perusteella laskutetta-
vaan ns. kapitaatiolaskutukseen n. 390 000 euroa.

Talousarviossa 2017 todetaan, että HUSin talousarviokohta sisältää 
kuntalaskutuksen lisäksi mm. erillislaskutettavat erät. Toiminnallisesta 
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muutoksesta johtuen tulee siis siirtää HUSin talousarviokohdalle 2,0 
milj. euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti (13.9.2016) lasten foniatrian työryh-
män siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä 2.11.2016 sopimuksen lasten foniatrian työryhmän siirtämi-
sestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 lukien sosiaali- ja terveysvirastos-
ta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. 

Toiminnan siirron tapahduttua vuoden 2017 alusta, on toiminta siirtynyt 
omasta toiminnasta HUSilta ostettavaksi palveluksi. Toiminnan siirron 
arvo on 692 567 euroa, josta henkilöstön siirron osuus on 368 567 eu-
roa. 

Edellä todettuun perustuen tulisi siirtää talousarviokohdalta 5 10 01 ta-
lousarviokohdalle 5 10 05 yhteensä 2 690 000 euroa.

Välitilinpäätöksessä 31.5.2017 on kirjattu investointimenoja jaksotukse-
na päättyneeseen käyttötalouden talousarviokohtaan 2 09 01 Katu- ja 
viheralueiden ylläpito. Kirjaus on oikaistu ajalle 1.6.–31.12.2017 muute-
tun talousarviorakenteen investointimenoihin hyvittämällä käyttötalou-
den menoja talousarviokohdassa 3 10 01 Kaupunkirakenne. Kirjauk-
sien talousarviovaikutuksia ei ole otettu huomioon kaupunginvaltuuston 
21.6.2017 § 291 ja 29.11.2017 § 412 toimialaorganisaatioon siirtymisen 
aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 
31.12.2017 koskevissa päätöksissä, joten yhteensä 9 496 000 euron 
määräraha tulisi siirtää talousarviokohdasta 3 10 01 Kaupunkirakenne 
talousarviokohtaan 2 09 01 katu- ja viheralueiden ylläpito. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakuntien esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 86
V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon 
sekä erään määrärahan siirtäminen

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormesta-
rin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiym-
päristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä 
olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 354 000
1 40 Kaupunginkanslia 2 170 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

40 000

3 10 01 Kaupunkirakenne 180 000
   
 Käyttötalousosa yhteensä 16 744 000
   
TA-luku/kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden ostot ja lu-
nastukset sekä kaavoituskorvauk-
set,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja raken-
tamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn 
käytettäväksi

6 000 000

   
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 

Kylkn käytettäväksi
12 500 000

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käyt. 35 600 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 1 800 000
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Khn käytettäväksi
   
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparanta-

minen sekä muut investoinnit, Kylkn 
käytettäväksi

16 948 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

2 250 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000

   
8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
7 500 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytet-
täväksi

1 050 000

   
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 4 230 000
8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 12 031 000
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 6 159 000
8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 2 569 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 4 365 000
   
8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 4 500 000
   
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 916 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytet-
täväksi

673 000

   
 Investointiosa yhteensä 144 388 000
   
TA-luku/kohta  euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 20 213 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 20 213 000
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Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. eu-
roa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana 
olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarken-
tua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun 
mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueel-
le myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää perustaa vuoden 2018 talousarvion 
rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 
9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion ala-
kohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2018 talousar-
viokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarvio-
kohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2017 ajoittuvia ja aikatau-
lultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoi-
tustarve on selvinnyt vasta vuoden 2018 talousarvion käsittelyn jälkeen 
ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on 
voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2018 määrärahoihin. 
Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen 
vuonna 2017. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen 
käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentami-
seen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myön-
tämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut toimialoilta 
tiedot vuonna 2017 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista 
ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 16,74 milj. euroa (edelli-
sen vuoden esitys 20,96 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 
144,39 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 134,64 milj. euroa). Myös 
antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aika-
taulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 
20,21 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 7,06 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös joidenkin projektiluonteisen aikataulu-
syistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena 
vuodelle 2018.

Esitykseen sisältyy lisäksi organisaatiouudistuksen mukaiseen tehtävä-
jakoon perustuva 450 000 euron määrärahasiirto vuoden 2018 talous-
arviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus talousarviokohtaan 4 10 01 
Kulttuuri- ja vapaa-aika. 

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 16,74 milj. euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuonna 2017 käyttämättä jääneistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemis-
tä ja alueiden välisen eriytymisen torjumista koskevien Khn käyttövaro-
jen perusteella tulisi 5 milj. euroa myöntää vastaavana ylitysoikeutena 
käytettäväksi vuonna 2018. Varaus kohdennetaan käyttökohteisiin toi-
mialalautakuntien esitysten pohjalta jakautuen sosiaali- ja terveystoi-
mialalle 
noin 2 milj. euroa, kasvatus- ja koulutustoimialalle noin 2 milj. euroa ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle noin 1 milj. euroa.
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Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä 
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillis-
määrärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupun-
ginhallitus päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012 § 1395. 
Vuoden 2017 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty 
8 758 000 euroa ja siten vuodelle 2017 myönnettiin hankkeen jatkumi-
seksi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 1 242 000 euron 
ylitysoikeus. Vuonna 2017 hankkeen määrärahankäyttö oli 
noin 1 207 000 euroa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttä-
mättä noin 35 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esityksen perusteella Helsinki 200 
vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitys-
tarpeet vuodelle 2018 on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoi-
maan NYT –liikunta –hankkeeseen (1040200165) yhteensä  35 000 
euroa.

Kaupunginhallitus kohdensi päätöksellään 21.3.2016 § 248 vuoden 
2016 talousarviokohtaan 1 14 03 yhteensä 10 miljoonan euron määrä-
rahan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahan-
muuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Määrärahan käyttö 
jaettiin sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupungin-
kanslian, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi ko-
touttamispalvelut työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden koordinoiman hank-
keen jatkamista on hidastanut kaupungin organisaatiouudistuksesta 
johtuvat henkilövaihdokset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää 50 000 euron ylitystä Kotoutta-
mista liikunnan keinon hankkeeseen (10114030010361) vuodelle 2018 
perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2017 kaupunginkans-
lian käyttöön osoitetusta määrärahasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan liikuntapalvelukokonaisuuden koordinoimaan hankkeeseen osoitet-
tiin yhteensä 160 000 euroa lasten ja nuorten kotouttamisen tukemi-
seen.

Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvalli-
suuteen projektiluontoisia hankkeita, joihin on strategiakauden alussa 
perusteltua varautua. Osa vuodelle 2017 suunnitelluista hankkeista on 
siirtynyt vuodelle 2018 ja siten 9 269 000 euron osuus käyttämättä jää-
neistä määrärahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeute-
na vuodelle 2018.

Ylitystarve on yhteensä 14 354 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia
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Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpi-
tää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja 
ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yh-
teistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppani-
kaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palve-
luista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin 
lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja 
muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupun-
gin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kau-
punginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttöme-
noihin Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osa-
puolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, 
jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan 
käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja 
vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää yli-
tysoikeutena vuodelle 2018.

Keskitetyssä tietotekniikassa on tietoliikenneverkon kehittämiseen liitty-
viä hankkeita siirtynyt vuodelle 2018. Määrärahaa tarvitaan mm. Digi-
taalinen Helsinki -ohjelma kustannuksiin sekä tietosuojadirektiivin käyt-
töönottoon liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi HR-tietojärjestelmän, Ahjo-
tietojärjestelmän sekä talousjärjestelmien kehittäminen on myöhenty-
nyt. Ylitystarve on 2 000 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 2 170 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käy-
tettäväksi

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelman kahden julkaisun ruotsinta-
minen on myöhentynyt, joten suurin osa käännöspalkkioista maksetaan 
vasta vuonna 2018. Kahden uuden julkaisun suunnittelu ja sen pohjana 
oleva ideointiseminaari on siirtynyt vuoteen 2018.

Ylitystarve on 40 000 euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen on kaupungin oma 
avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin kustannuksista 
edellyttäen valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 
myöntänyt 50 % avustuksen. Hissien avulla parannetaan asuntokan-
nan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. 
ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan. Yhteensä 
seitsemän hissiprojektin loppuselvitykset ovat siirtyneet vuodelle 2018.

Ylitystarve on 180 000 euroa.
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Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 144,39 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiint. hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot jne., Kylkn 
käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kiinteän omaisuuden kauppo-
jen neuvotteluista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta on siirtynyt vuo-
delle 2018. 

Ylitystarve on 5 812 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tar-
peen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projektia-
luejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet 
kohdistuvat Kruunuvuorenrannan, Kalasataman ja Länsisataman pro-
jektialueille.

Ylitystarve on yhteensä 10 535 000 euroa. 

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn 
käytettäväksi

Käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin projektia-
lueiden ulkopuolisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

Ylitystarve on 6 000 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista viiteen esite-
tään ylitysoikeutta vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jää-
neen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2017 val-
mistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Li-
säksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa ole-
viin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hank-
keet jatkuvat vuonna 2018.

Ylitystarve on 12 500 000 euroa.

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi.
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Talousarviokohta on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viiteen esitetään 
ylitysoikeutta vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen 
määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2017 valmistu-
vien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi yli-
tysoikeutta tarvitaan hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myö-
hentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. 

Ylitystarve on 35 600 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä ja se tarvitaan ylitysoikeutena vuonna 
2018 Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannuk-
seen, kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilojen muutostöihin se-
kä torikortteleiden julkisivuvalaistuksen uusimiseen sekä vuonna 2017 
valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan 
vuoden jälkeen. 

Ylitystarve on yhteensä 1 800 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn 
käytettäväksi

Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käyn-
nistymisen viivästymisen vuoksi ja mm. Helsinki-LED – hanke on vii-
västynyt valaisinkilpailutuksen teknisten ongelmien vuoksi.

Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren 
sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus ajoittuu 
pääosin vuoden 2018 puolelle.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden 
viivästyneen käynnistymisen vuoksi, mm. Reijolankatu ja Tukholman-
katu.

Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnisty-
misen viivästymisen vuoksi.

Muista investoinneista määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaa-
nottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

Ylitystarve on 16 948 000 euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Mm. Kuninkaankolmiossa, Kalasatamassa sekä Pasilassa (liite 1) jää 
käyttämättä määrärahaa myöhentyneiden hankkeiden vuoksi.
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Ylitystarve on yhteensä 2 250 000 euroa.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä joko 
keskeneräisyyden (Kehä I:n  meluntorjunta Sepänmäessä, Porvoon-
väylän meluntorjunta Jakomäessä, tiehankkeiden suunnittelu) tai myö-
hentymisen (Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien vaihtopysäkit) vuoksi. 
Lisäksi Kehä I:llä (Espoon raja-Vihdintie) käyttämättä jäävästä määrä-
rahasta varataan määrärahaa valmistuneiden Kehä I:n hankkeiden ta-
kuukorjauksiin.

Ylitystarve on 1 950 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahasta osa jää käyt-
tämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hank-
keiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Ylitystarve on yhteensä 7 500 000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden alueen puistojen sekä Länsisataman ja Kalasa-
taman puistojen ja liikunta-alueiden (liite 1) määrärahaa jää käyttämättä 
hankkeiden myöhentymisen vuoksi.

Ylitystarve on 1 050 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpei-
siin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan 
ICT-hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkko-
palveluratkaisuihin. Lisäksi merkittävimpiä muita ylitystarpeita kohdis-
tuu kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloau-
toihin ja ensihoitoautoihin sekä öljyntorjuntakalustoon. Ylitystarpeita ai-
heutuu myös sosiaali- ja terveystoimialan kaluste- ja laitehankintojen 
myöhentymisestä. Keskushallinnon ylitystarve muodostuu lähes koko-
naan keskitetyn tietotekniikan myöhentyneistä hankkeista, joita ovat tie-
toliikenneverkon perusparantamiseen liittyvät investoinnit, tietovaranto-
jen ja raportoinnin kehittämiseen sekä tietosuojadirektiivin käyttöönot-
toon liittyvien kaupunkiyhteisten it-palvelujen toteuttaminen.
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Ylitystarve on yhteensä 29 354 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä talousarvioluvun kohdalla, koska suunni-
teltuja osakehankintoja ja kaupungin omistamiin osakeyhtiöihin liittyvät 
pääomitukset ovat myöhentyneet. 

Korkeasaaren eläintarha aloitti säätiönä 1.1.2018, joten investoinnit ei-
vät enää jatkossa sisälly talousarvion investointiosaan. Vuoden 2017 
talousarvion luvussa 8 08 Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, Khn 
käytettäväksi määrärahaa jää käyttämättä arviolta 1,1 milj. euroa. Mer-
kittävin myöhentynyt hanke on Ilvestarha. Käyttämättä jäänyttä määrä-
rahaa vastaava ylitysoikeus on tarkoituksenmukaista myöntää talousar-
violukuun 8 06 Arvopaperit, jolloin se voidaan sijoittaa vuonna 2018 
edelleen kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä Korkeasaa-
ren eläintarhan säätiöön vapaan oman pääoman rahastoon. 

Ylitystarve on yhteensä 4 500 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 
2018. Merkittävimmin ylitystarpeita on kaupunkiympäristötoimialalla se-
kä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialalla. Kasvatus- ja koulutustoimialan, 
kaupunkiympäristötoimialan ja kaupunginkanslian kesken on sovittu, 
että Pukinmäen turvallinen koulupolku - hanke siirtyy kaupunkiympäris-
tötoimialalle. Siten hankkeelle esitetty 0,65 milj. euron ylitysoikeus on 
kaupunkiympäristötoimialan kohdalla.

Ylitystarve yhteensä on 7 916 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi en-
nakoitua vähemmän. Vuonna 2018 on syytä varautua kehittämishank-
keisiin mm. uuden strategiakauden vuoksi.

Ylitystarve on 673 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hank-
keita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tu-
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loslaskelmaosan kohdasta 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto osoite-
taan rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. 

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

 8 01 02 01 Töölönlahden esirakentaminen 585 00 euroa
 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 100 000 euroa
 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 150 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 835 000 euroa.

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,916 milj. euron edestä lähiöra-
hastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tulos-
laskelmaosan kohdasta 7 03 09 Lähiörahasto osoitetaan rahastosta ra-
hoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 916 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 20,21 milj. euroa. 

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Vuodelle 2017 asuntotuotantoon myönnettäviin lainoihin tarkoitetusta 
määrärahoista jää käyttämättä 10,0 milj. euroa. Käyttämättä jääneen 
määrärahan perusteella on tarpeen myöntää ylitysoikeus talousarvio-
kohtaan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi kaupunkikonser-
niin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen mm. asuinalueiden palvelutila-
verkon kehittämistä varten. 

9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja mää-
rärahoja käyttämättä yhteensä 11,4 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty 
talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 
2018 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

Lisäksi talousarviokohdasta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn 
käytettäväksi jää vuonna 2017 käyttämättä 10 milj. euroa, jonka perus-
teella esitetään vastaavaa ylitysoikeutta vuodelle 2018 käytettäväksi 
kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen. Ylitysoikeus 
kohdennetaan tällä kaupunginvaltuuston päätöksellä perustettavaan 
uuteen talousarvion alakohtaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin 
yhteisöille. Vuodelle 2018 esitetty 10 milj. euron ylitysoikeus kohdenne-
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taan erillisellä päätöksellä Helsingin Toimitilat Oy:n Minervaskolanin 
peruskorjauksen rahoittamiseen.  

9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lai-
naerät siirtyvät vuoteen 2018. Lisäksi varaudutaan vireillä olevien hank-
keiden lainatarpeisiin vuonna 2018:

 Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 9.10.2017, 
§ 905) lainasta 1 942 000 euroa,

 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntati-
lojen laajennukseen myönnetystä (Khs 11.9.2017, § 841) 2,7 milj. 
euron suuruisesta lainasta 2 400 000 euroa,

 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntati-
lojen laajennuksen lisämäärärahoista (Kvsto 30.11.2016, 301 §)      
3 000 000 euroa,

 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä 
(Khs 9.5.2016, § 446) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 331 638 
euroa

9 01 02 02, Muut koululainat

Seuraava 9 01 02 02 -alakohdalta myönnetty laina siirtyy nostettavaksi 
vuonna 2018:

 Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5:lle myönnetystä (Khs 
27.11.2017, 1084 §) hankintalainasta 1 880 000 euroa

9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Seuraavien sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettyjen lainojen nostotarve 
siirtyy vuoteen 2018:

 Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon peruskorjaukseen 
(24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 82 342 euroa

 Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n peruskorjaukseen 
(24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 91 537 euroa

 Oranssi Asunnot Oy:lle myönnetystä hankintalainasta (Khs 
11.12.2017,1114 §) 435 000 euroa

9 01 02 05, Lainat kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten

 Soitinhankintalainojen hankintaa varten vuodelle 2017 varattujen 
määrärahojen (Kvsto 30.11.2016, 301 §), 50 000 euroa, käyttötarve 
siirtyi vuoteen 2018
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9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille (uusi perustettava ala-
kohta)

 Varaudutaan Helsingin Toimitilat Oy:n omistaman Minervaskolanin 
peruskorjauksen rahoittamiseen 10 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 20 213 000 euroa.

Käyttötalouden määrärahan siirtäminen

Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään pal-
velut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan 
palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua it-
senäisesti palvelujen piiriin.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että kaupunki tekee etsi-
vää nuorisotyötä ja määräsi samalla etsivän nuorisotyön toimeenpa-
nosta vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulu-
tuslinjan linjanjohtajan. Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen 
myötä toiminnan toimeenpanovastuun siirtäminen kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on perusteltua 
(Kvsto 29.11.2017 § 413) 1.1.2018 alkaen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorison palvelukokonaisuus huoleh-
tii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuori-
sotyötä, josta säädetään nuorisolain 10-12 §:issä. Etsivän nuorisotyön 
siirron myötä nuorisopalvelut vastaavat selkeämmin nuorisotyön koko-
naisuudesta. Valtakunnalliset verkostot sekä vaikuttamistyö nuoriso-
työn osalta selkeytyy.

Lisäksi nuorisopalveluilla on vahva osaaminen nuorisotyön työmuodon 
kehittämisessä. Kaupunkitasolla nuorisopalveluiden verkostot vapaa-
ajan toimijoissa mahdollistavat uusia väyliä koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen. Etsivän nuorisotyön vuosi-
kustannukset ovat 450 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada siirtää talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus 
ja koulutus talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika yhteen-
sä 450 000 euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat
Kaupunginkanslia
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§ 87
V 28.2.2018, Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muutta-
minen (nro 12455)

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjän-
mäen yritysalue) korttelin 46019 asemakaavan muutoksen 14.3.2017 
päivätyn piirustuksen numero 12455 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 kartta, päivätty 14.3.2017
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 selostus, päivätty 

14.3.2017, täydennetty 19.9.2017, päivitetty Kylk:n 19.9.2017 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.3.2017, täydennetty 19.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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HSY
Tukes

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Strömbergintie 4:n tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennus-
ten korttelialueesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaa-
vamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrosta-
lon rakentaminen tontille. Tontilla olevat vanhat tehdasrakennukset pu-
retaan lukuun ottamatta ns. porttirakennusta, joka on esitetty suojelta-
vaksi merkinnällä sr-2.

Tontin kerrosala on 11 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 290. 
Työ-, toimisto- ja liiketilaa kerrosalasta on 250 k-m². Tonttitehokkuus on 
1,6. Kaavaratkaisun toteuttaminen edistää täydennysrakentamista tule-
van Raide-Jokerin alueella.

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.

Kaavaratkaisu on kaupunkisuunnittelulautakunnan 17.6.2014 hyväksy-
mien Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteiden mu-
kainen.

Alue sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueella. Tonttia ympäröi Strömbergin 
puisto. Tontilla sijaitsee nykyisin tehdasrakennus, porttirakennus ja 
pientalo. Rakennukset ovat pääasiassa puhtaaksi muurattuja tiiliraken-
nuksia lukuun ottamatta Pitäjänmäentien puolella sijaitsevaa puuver-
hoiltua pientaloa. Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 2002) 
alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavan muutoksen hakija vastaa jätevesipumppaamon ja uuden 
paineviemärin rakentamisen kustannuksista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.3.–2.5.2017. Ehdotukses-
ta ei jätetty muistutuksia, mutta nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 
yksi kirje. 

Kirjeessä pidettiin positiivisena, että alueelle tulee asuntorakentamista 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Samalla esitettiin huoli teolli-
suusrakennuksen ja porttirakennuksen säilymisestä. Tontilla sijaitse-
vaan puutaloon toivottiin asukastiloja tai tiloja yritysten käyttöön. Lisäksi 
kirjeessä tuotiin esiin tontin itäosaan sijoitettujen uudisrakennusten ark-
kitehtuuri. Kirjeessä otettiin myös esille Mätäjoen mahdollinen tulvaris-
ki.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (Tukes), kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, 
pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lauta-
kunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutos edellyttää jäte-
vesiviemärin siirtämistä ja pumppaamon rakentamista.

Tukes ei nähnyt estettä kaavamuutokselle, mutta kehotti ottamaan lä-
hellä sijaitsevien laitosten onnettomuusmahdollisuudet huomioon eva-
kuointisuunnitelmissa ja asuinrakennusten teknisissä ratkaisuissa. 

Kaupunginmuseo katsoi, että puiston reunaan rajautuvan uudisraken-
nuksen kaupunkikuvallisessa ilmeessä, mitoituksessa ja julkisivumate-
riaaleissa olisi säilytettävä viitteitä purettavaan punatiiliseen teollisuus-
rakennukseen. Porttirakennuksen suojelumääräyksiä kaupunginmuseo 
piti asianmukaisesti laadittuina.

Kiinteistölautakunta totesi, että asemakaavan muutosehdotus korottaa 
tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 teke-
män maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tonti-
nomistajan kanssa.

Pelastuslautakunta muistutti nostolava-auton tilantarpeesta ja ulottu-
mista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niihin an-
netut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).
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Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 
2).

Kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistölautakunnan lausunnon mukainen kaava-alueeseen liittyvä 
maankäyttösopimus on allekirjoitettu 26.1.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 kartta, päivätty 14.3.2017
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 selostus, päivätty 

14.3.2017, täydennetty 19.9.2017, päivitetty Kylk:n 19.9.2017 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.3.2017, täydennetty 19.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 14.3.2017
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Kaupunkiympäristölautakunta 19.09.2017 § 97

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Hankenumero 0567_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 14.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 hy-
väksymistä ja, ettei annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Ase-
makaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjän-
mäen yritysalue) korttelia 46019.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mieli-
piteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300
tytti.wiinikka(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433
taina.toivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, rakenteet, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi

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

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2017 § 6

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12455 pohjakartan 
kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12455
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 24/2016
Pohjakartta valmistunut: 31.05.2016
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
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timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyrö(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 62

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavaehdotuk-
sesta nro 12455, Strömbergintie 4 (kortteli 46019), Pitäjänmäki (46.ko):

Tontin pelastustiejärjestelyissä on huomioitava nostolava-auton tilantar-
ve ja ulottumat. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kaavassa esitettyyn 
ratkaisuun vähintään 3m korkeista istutuksista talon B välittömässä lä-
heisyydessä, sekä nostolava-auton riittävästä pääsystä talojen C ja D 
välittömään läheisyyteen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 174

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialueesta 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille. 
Tontilla olevat vanhat tehdasrakennukset puretaan lukuun ottamatta 
niin sanottua porttirakennusta, joka on esitetty suojeltavaksi merkinnäl-
lä sr-2.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
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Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 230

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Kiinteistökartta 101/678 492, Strömbergintie 4

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46019 tonttia 
nro 2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12455 seu-
raavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että asemakaavan muutosta koskeva tontti 
on yksityisomistuksessa ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu tonti-
nomistajan kanssa.

Kaavamuutos mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen.

Muutoksessa nykyiseltä toimitilatontilta (KTY) puretaan vanhat teolli-
suusrakennukset lukuun ottamatta porttirakennusta, joka suojellaan 
merkinnällä sr-2. Tontti muutetaan kuulumaan asuinkerrostalojen kort-
telialueeseen (AK), jossa sr-2 -merkittyyn rakennukseen tulee sijoittaa 
työ-, toimisto- tai liiketiloja. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teensä 11 500 k-m².

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

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

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdo-
tuksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

kirsi.federley(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.4.2017

HEL 2015-010879 T 10 03 03

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

Asemakaavan muutos koskee teollisuusrakennusten tonttia Strömber-
gintie 4:ssä. Strömbergin puiston itälaidan vanhat teollisuusrakennuk-
set esitetään korvattaviksi uusilla asuinkerrostaloilla. Vanha porttiraken-
nus säilyy suojeltuna rakennuksena.

Tontilla sijaitsee nykyisin tehdasrakennus, porttirakennus ja pientalo. 
Teollisuusrakennukset ovat puhtaaksi muurattuja tiilirakennuksia. Pitä-
jänmäentien puolella sijaitsee puuverhoiltu pientalo. Rakennukset sijait-
sevat maisemallisesti merkittävällä paikalla Mätäjoen tuntumassa St-
römbergin puiston keskellä. Tontin itäpuolella nousee jyrkkä kallio, jon-
ka koilliskulmalla on suojeltu muinaisjäännös. Tontin pohjoispuolelta al-
kaa Pitäjänmäen yritysalue, muutoin tontin läheisyydessä on asuinker-
rostaloja.

Mätäjoen tuntumassa puiston keskellä sijaitseva punatiilinen teollisuus-
rakennus on rakentunut useassa vaiheessa. Ensimmäinen tunnettu 
käyttäjä rakennuksella oli Teräsköysi Oy, jonka erikoisalaa olivat vaije-
rit. Pitkää hallimaista tilaa tarvittiin vaijerin punomiseen. Rakennuksen 
vanhin osa on tontin itäreunassa. Sanoma Kohopaino hankki kiinteistön 
omistukseensa 1960-luvulla ja ryhtyi kunnostamaan ja laajentamaan si-
tä moderniksi kirjapainoksi. Latomo, paino ja sitomo sijaitsivat kaikki 
samassa tuotantotasossa. Vuonna 1988 rakennus sai uuden omista-
jan, kun Sanomain arkisto muutti rakennukseen. Myöhemmin kiinteistö 
siirtyi Päivälehtisäätiön omistukseen, mutta edelleen rakennus säilyi ar-
kistotilana. Vuodesta 1999 rakennus on ollut Kalevala Korun omistuk-
sessa.

Rakennusvaiheet:

Rakennuksen vanhin osa eli matala itäsiipi on rakennettu ennen vuotta 
1940. Pienimuotoista punatiilistä teollisuusarkkitehtuuria edustava ra-
kennus on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä. Teräsköysi Oy halusi 
vuonna 1940 laajentaa vanhaa matalaa tiilirakennusta sen kylkeen li-
sättävällä siivellä ja teetti suunnitelmat arkkitehti Matti Finellillä. Lisä-
osaan sijoitettiin varasto ja autotalli. Rakennuksen historiassa seuraava 
vaihe on vuodelta 1943, jolloin entisen kellarin paikalle, pihan päätyyn 
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ja vanhan osan jatkeeksi teollisuusrakennusta laajennettiin niin ikään 
arkkitehti Finellin suunnitelmien mukaan. Uudet suunnitelmat Mätäojan 
puoleisen siiven rakentamiseksi ovat vuodelta 1954. Suunnitelmat laati 
Finell. Pihan keskellä olevat rakennukset purettiin laajennuksen tieltä. 
Rakennuksen siirryttyä Sanoma Oy:n omistukseen osaa rakennuksesta 
korotettiin kerroksella arkkitehtien Martti Kilpirannan ja Pentti Pajarisen 
vuonna 1966 laatimien suunnitelmien mukaisesti. Korotus toteutettiin 
vanhimpien osien arkkitehtuuria mukaillen ja julkisivumateriaalina oli 
poltettu savitiili. Samalla lisättiin pihajulkisivuun lastauslaituri ja katos. 
Vuodelta 2000 ovat arkkitehti Juha Lempisen laatimat muutossuunnitel-
mat, joihin liittyi myös julkisivumuutoksia.

Kaupunginmuseon kannanotto:

Kaupunginmuseo piti asemakaavan muutoksen käynnistyessä tärkeä-
nä, että teollisuusrakennuksesta säilyisi porttirakennuksen lisäksi vä-
hintään Mätäojan puoleinen teollisuusrakennus. Kaupunginmuseon nä-
kemyksen mukaan rakennuksen olisi voinut muuttaa asuinkäyttöön. 
Valitettavasti kuitenkin 1950-luvun teollisuusrakennuksessa todettiin 
vakavia mikrobiongelmia ja niiden lisäksi teollisuuskäyttöön suunnitel-
lun rakennuksen rakenneratkaisut olivat asuntokäyttöön huonosti so-
veltuvat. Julkisivumuuraus, sokkelirakenteen ulkokuori sekä vaurioitu-
neet lämmöneristeet olisi pitänyt poistaa ja uusia. Tutkimusraportista, 
Haitta-aine ja mikrobitutkimus (8.12.2015), käy ilmi seuraavaa: ”Mikro-
beja sisältävät rakenteet ovat nyt suositeltavaa poistaa, kun rakennuk-
seen ollaan tekemässä laajoja korjaus- ja muutostoimenpiteitä. Raken-
teissa olevia mikrobivaurioita voidaan hallita korjaustoimilla. Syvälle ra-
kenteisiin jäävät mikrobit muodostavat kuitenkin mahdollisen riskin si-
säilmaongelmien kehittymiselle pitkän ajan kuluessa. Rakennuksen tu-
levassa käytössä oleskellaan asuintiloissa pitkiä aikoja, joten mahdolli-
sille epäpuhtauksille altistumisaika on pitkä.” Ongelmallinen oli myös ul-
koseinän tuulettumaton rakenne. Rakennuksen muuttaminen asuin-
käyttöön olisi käytännössä vastannut uudisrakentamista, minkä vuoksi 
kaupunginmuseo ei edellyttänyt teollisuusrakennuksen varustamista 
suojelumerkinnällä.

Asemakaavaehdotuksessa ainoastaan vanhin rakennuksista, pieni kak-
sikerroksinen punatiilinen rakennus säilyy, muut rakennukset puretaan 
ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja.  Entisten teollisuusrakennusten 
ja pientalon paikalle on mahdollista rakentaa kolme uutta asuinkerros-
taloa. Ne tulevat olemaan osittain viisi-, seitsemän- ja kahdeksanker-
roksisia. Mätäojan puoleisen uudisrakennuksen mittasuhteet ja julkisi-
vut on suunniteltu siten, että se muistuttaa paikalla sijainnutta teolli-
suusrakennusta.  Punatiilinen porttirakennus säilyy ja se merkitään 
asemakaavaan suojelumääräyksellä (sr-2). Suojelumääräys on asian-
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mukaisesti laadittu ja se turvaa rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja 
arkkitehtonisesti arvokkaiden ominaispiirteiden säilymisen.

On valitettavaa, että osa Pitäjänmäen teollista historiaa katoaa, kun 
suuri osa paikalla pitkään sijainneesta teollisuuskiinteistöstä puretaan. 
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että puiston reunaan rajautuvan uu-
disrakennuksen kaupunkikuvallisessa ilmeessä, mitoituksessa ja julkisi-
vumateriaaleissa säilyy viitteitä paikalla sijainneeseen punatiiliseen 
teollisuusrakennukseen. Puistomaisemassa säilyy näin viitteenomaise-
na muistuma paikalla sijainneesta teollisesta toiminnasta, joka nyt 
asuinrakentamisen myötä on tontilta lähes täysin poistumassa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.5.2016

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 127

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.03.2017 § 143

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0567_7, karttaruutu 667788-99

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
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 asettaa 14.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12455 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 46. kaupunginosan 
(Pitäjänmäki) korttelia 46019.

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

www.hel.fi/ksv . 

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12455 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
Tytti Wiinikka, arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat (rakenteet), puhelin: 310 
37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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sakari.mentu(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Marketta Takamäki, suunnitteluavustaja, kaavapiirtäminen, puhelin: 310 37304

marketta.takamaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.6.2016

HEL 2015-010879 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa St-
römbergintie 4:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 17.6.2016 
mennessä.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinker-
rostalojen rakentaminen. Vanhat teollisuusrakennukset puretaan lu-
kuun ottamatta vanhaa porttirakennusta.

Rakennusten korkeusaseman suunnittelussa tulee huomioida Mätäjoen 
mahdollinen tulviminen.

Pelastusreitit ja -paikat tulee järjestää tontin alueella.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 88
V 28.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkau-
den tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan pöydällepanon aikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo Aloite Kvsto 07062017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 20 muuta valtuutettua esittivät, että HKL:n 
henkilöstölleen tarjoama kaupunkipyöräetu (30 euroa/kausi) laajennet-
taisiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 29.11.2017 kokouksessaan kaupunkipyö-
rien käytön laajentamista henkilöstölle ja palautti asian valmisteluun si-
ten, että kaupungin henkilöstölle tulisi tarjota kaupunkipyöriä HKL:n ta-
paan joko työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on tukenut henkilöstön liikku-
mista joko julkisilla välineillä tai polkupyörällä eri tavoin viime vuosina.

Kaupunki on ottanut käyttöön työsuhdematkaliput, joilla tuetaan työmat-
kaliikkumista henkilöstöetuna. Tätä varten on varattu vuosittain määrä-
raha (3 050 000 euroa vuonna 2017) talousarviossa. Työsuhdematka-
lippuedun voi vaihtaa polkupyöräeduksi.

Työpäivän aikaiseen liikkumiseen kaupungin työntekijöille voidaan tar-
peen mukaan myöntää asiointilippuja silloin, kun henkilö liikkuu paljon 
ja säännöllisesti työssään. Ns. asiointipyöriä on myös hankittu työasioi-
den hoitamista varten.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitetty vaihtoehto kaupunki-
pyörien hyödyntämisestä työtehtävien hoitamiseen on tarkoituksenmu-
kaista ja helposti toteutettavissa oleva vaihtoehto. Käytännössä tämä 
tehdään hankkimalla yhteiseen käyttöön kaupunkipyörien käyttöoikeuk-
sia, jolloin henkilökohtaista verotettavaa etua ei muodostu. Kaupunki-
pyöriä voi käyttää työtehtävien hoitamiseen samaan tapaan kuin asioin-
tilippujakin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo Aloite Kvsto 07062017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksi

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 67

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.02.2018 Pöydälle

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

29.01.2018 Pöydälle

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 429

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

29.11.2017 Palautettiin

Valtuutettu Kaisa Hernberg ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi Leo Straniuksen aloitteen 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin henkilöstölle tarjotaan 
kaupunkipyöriä käyttöön HKL:n tapaan työvälineenä tai vaihtoehtoisesti 
työsuhde-etuna.

14 äänestys
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Asian käsittelin jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan Leo Straniuksen aloite valmisteluun siten, että 
kaupungin henkilöstölle tarjotaan kaupunkipyöriä käyttöön HKL:n ta-
paan työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.

Jaa-äänet: 30
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Perttu Hillman, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia 
Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Juhani Strandén,  Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Ei-äänet: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluo-
ma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, 
Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Joonas 
Kolehmainen, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Mikko Särelä, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, Björn Månsson, Mirita Sax-
berg

Poissa: 3
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen val-
misteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 89
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksista kielikoulu-
tuksen kehittämiseksi "Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suo-
men kielivarannon tilasta ja tasosta"

HEL 2017-013821 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuravan lausunnon  Opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle  ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi "Monikielisyys 
vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta":

1. Selvittäjä ehdottaa, että Tilastokeskus muuttaa kielitaidon tilastointia 
niin, että henkilö voi äidinkielensä lisäksi ilmoittaa väestörekisteriin mui-
ta kotikieliä.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. On hyödyllistä, että koko kieliva-
ranto tulee esille. Yksittäisellä henkilöllä voi olla aktiivisesti käytössä 
kaksi tai useampi kotikieltä.

2. Selvittäjä ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät kehittävät yhteistyös-
sä työ- ja elinkeinoelämän kanssa toimenpiteitä, joilla voidaan nykyistä 
paremmin tunnistaa opiskelijoiden kielivaranto ja hyödyntää sitä työelä-
mässä.
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Helsingin kaupunki  puoltaa ehdotusta. Monipuolinen kielivaranto on 
kansallinen etu, jota voidaan hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössä 
ja kansainvälisillä markkinoilla.

3. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kieli varhennetaan alkamaan viimeistään 
ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella. Varhentamiseen vara-
taan tarvittava lisäys vähimmäistuntimäärään.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Helsingissä A1-kielen opetus al-
kaa 1.8.2018 alkaen 1. luokalta. Se on kaupunkistrategian mukainen 
ratkaisu. Varhentamista perustellaan sillä, että kielen oppiminen on te-
hokkaampaa, mitä aiemmin sen oppiminen alkaa.

4. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kielivalinnaksi suositellaan pääsääntöi-
sesti muuta kuin englanti.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta, vaikka siinä mainitun suosituk-
sen merkitys ei käykään täysin selväksi. Kielen valinnan tulee perustua 
oppilaan ja huoltajien omaan valintaan; jos heille suositellaan jotakin 
tiettyä valintaa, on opetuksen järjestäjiltä samalla edellytettävä, että va-
lintaan on myös todellinen mahdollisuus. Monipuolinen kielivaranto on 
aitoa kansainvälisyyttä.

5. Selvittäjä ehdottaa, että valinnainen A2-kieli varhennetaan alkamaan 
3. luokalta, ja se on pääsääntöisesti englanti.

Helsingin kaupunki ei puolla eikä vastusta esitystä. A2-kielen valinnan 
tulee perustua oppilaan ja huoltajien omaan valintaan. Samalla perus-
teella kuin A1-kielen aloitusta varhennetaan, tulee myös A2-kielen ope-
tusta varhentaa. Mitä aiemmin kielen oppiminen alkaa, sen tehokkaam-
paa se on. Englannin kieli on maailmanlaajuinen yleiskieli ja sen tär-
keys on hyvä tuoda esille ohjauksessa, vaikkakin kielitarjonnan tulee 
olla monipuolista.

6. Selvittäjän vaihtoehtoisen ehdotuksen mukaan oppilaiden yhdenver-
taisia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun parannetaan velvoittamalla 
kunnat laajentamaan oppilaiden mahdollisuuksia valita A-kielen oppi-
määränä myös muita kieliä kuin englantia. Opetuksen järjestämisessä 
hyödynnetään alueellisia yhteistyömuotoja ja verkko-opetusta.

Helsingin kaupunki antaa tähän saman vastauksen kuin kysymykseen 
5.

7. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lukion rakennetta kehitetään niin, et-
tä se mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kielteno-
piskelun hyödyntämällä oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.
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Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Perusopetuksessa on luotu hyvä 
ja monipuolinen kielitaito. Ilmiöpohjainen oppiminen ja laaja-alainen 
osaaminen ovat opetussuunnitelmien mukaisia kärkiä, jotka mahdollis-
tavat oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

8. Selvittäjän ehdotuksen mukaan suullisen kielitaidon koe otetaan 
osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita ylioppilastut-
kinnossa. Kehittyvää teknologiaa hyödynnetään kokeen toteutuksessa.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Suullinen kielitaito on tärkeä osa 
kielitaitoa ihmisten välisten kommunikoinnin kannalta.

9. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kehittää yhdessä 
opetuksen/koulutuksen järjestäjien kanssa tapoja tunnistaa, tukea ja 
hyödyntää monikielisyyttä nykyistä paremmin oppijoiden, koulun ja pai-
kallisyhteisön vahvuutena.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Monikielisyyden tunnistaminen, 
tukeminen ja hyödyntäminen ovat kansallisesti merkittäviä sivistyksen, 
kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn takia. Sen vuoksi on tärkeää luoda 
näille kansallisesti suuntaviivat ja periaatteet.

10. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulujen kielitietoista toimintaa vah-
vistetaan täydennyskoulutuksella siten, että jokaisella opetuksen järjes-
täjällä on riittävä määrä kielitietoisen opetuksen asiantuntijoita.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kielitietoisuus, kielitaidon kehit-
täminen, kielen opetuksen varhentaminen, kielitaidon monipuolisuus ja 
monikielisyys ovat asioita, joiden kehittäminen edellyttää täydennys-
koulutusta.

11. Selvittäjän ehdotuksen mukaan oppilaitokset tarjoavat eri asteilla 
kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten 
sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kielen oppimisen varhentami-
nen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja. Luku- ja kirjoitustaito eivät 
ole edellytyksiä kielen oppimiselle, vaan esim. leikit, laulut ja lorut ovat 
hyviä tapoja kielenoppimisen alkuvaiheessa. Erilaiset oppimisen polut 
monipuolistavat kielenopetusta. Samalla ne myös motivoivat, tukevat 
kommunikaatiota ja mahdollistavat itsenäisen opiskelun.

12. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kehitetään toiselle asteelle mallit in- 
ja nonformaalisti opitun osaamisen tunnustamiselle.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Osaaminen perustuu näyttöön, 
ei opetukseen osallistumiseen. On tärkeää, että osaamisen tunnusta-
miselle on selkeät kriteerit.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 41 (100)
Kaupunginhallitus

Asia/6
12.02.2018

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

13. Selvittäjän ehdotuksen mukaan selvitetään mahdollisuudet lukion ja 
vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyölle ja yleisten kielitutkintojen 
kehittämiselle vastaamaan tarpeeseen ”toisen asteen Ykinä”.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Yleiset kielitutkinnot ovat tärkeä 
osa kielen osaamisen tunnustamista. Kuusiportainen taitoasteikko on 
yhteismitallinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitoasteikon kans-
sa. Tällaisten tutkintojen avulla on mahdollista myös tunnistaa ja tun-
nustaa in- ja nonformaalisti opittua.

14. Selvittäjän ehdotuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa lisä-
tään muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavaa tutkintokoulutusta ja 
vahvistetaan kieliopintojen roolia kaikessa koulutuksessa.

Helsingin kaupunki puoltaa esitystä. Kieliopintojen roolia tulee lisätä, 
koska työmarkkinat, palvelukenttä tai ammattitaidon edelleen kehittymi-
nen edellyttävät kykyä toimia kansainvälisessä tai monikielisessä ym-
päristössä. Myös muilla kuin kotimaisilla kielillä tapahtuvaa tutkintokou-
lutustakin voidaan lisätä. On kuitenkin huolehdittava ennen kaikkea tut-
kintoon liittyvän osaamisen varmistaminen.

15. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Kansallinen arviointikeskus (Karvi) 
toteuttaa vuoden 2020 jälkeen arvioinnin ammatillisen koulutuksen re-
formin vaikutuksista yhteisten tutkinnon osien ml. kielten opiskeluun ja 
oppimiseen.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. On tärkeää, että ammatillisen 
koulutuksen uudistuksen vaikutuksia arvioidaan. Yhteisten tutkinnon 
osien ja kielten oppimisen osalta se on tärkeää myös siksi, että opiske-
lija voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

16. Selvittäjän ehdotuksen mukaan varhaiskasvatukseen ja esiopetuk-
seen tuodaan kielenopetuksen aloittamiseen orientoivia elementtejä, 
kuten leikillisyyttä, pelillisyyttä, kielisuihkuttelua jne.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Vieraisiin kieliin orientoituminen 
tapahtuu kielisuihkuttelulla, jossa leikit, pelit, laulut ja lorut ovat keskei-
siä toimintatapoja. Leikillisyys ja pelillisyys tukevat lapsen aktiivisuutta, 
toimijuutta, toiminnallista oppimista ja osallisuutta.

17. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kieltenopetuksen kärkihankkeen 
sekä kielikylpyopetuksen kehittämistoimien pohjalta vahvistetaan var-
haiskasvatuksen vieraiden kielten opiskelun aloittamista tukevaa ja sii-
hen orientoivaa pedagogiikka.
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Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kielen oppiminen on sitä tehok-
kaampaa, mitä aiemmin se alkaa. Varhaiskasvatus luo vahvan pohjan 
elinikäiselle oppimiselle.

18. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot vahvistavat kielitietoisuu-
teen ja lasten kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttäviä sisältöjä 
lastentarhanopettajakoulutuksessa.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Opettajankoulutuksella on mer-
kittävä rooli pedagogiikan kehittämisessä. Kielitietoisuuteen ja lasten 
kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttävät sisällöt mahdollistavat 
kielten oppimisen aloittamisen ja siihen orientoivan pedagogiikan kehit-
tymisen. On tärkeätä, että kielitietoisuuteen perehdyttäviä sisältöjä vah-
vistetaan myös ammattikorkeakoulujen lastentarhanopettajakoulutuk-
sessa.

19. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä lyhytkestoisempaa täydennys-
koulutusta ja erikoistumiskoulutusohjelman kielitietoisesta opetuksesta 
lastentarhanopettajille.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Täydennyskoulutuksella vahvis-
tetaan opettajien osaamisen ja pedagogiikan kehittymistä. Kielitietoi-
suuteen ja lasten kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttävät sisäl-
löt mahdollistavat kielten oppimisen aloittamisen ja siihen orientoivan 
pedagogiikan kehittymisen.

20. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kannustetaan kuntia laatimaan vuo-
teen 2020 mennessä kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, joissa kielten-
opetusta tarkastellaan oppilaiden kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen 
tarjonnan ja jakauman, kunnan tai maakunnan elinkeinoelämän tarpei-
den sekä kansallisten tarpeiden kannalta. Ohjelmissa huomioidaan 
myös vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli kieliopintojen jatkumon 
varmistamisessa.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Toimintaympäristöt Helsingissä 
ovat jo nyt monikielisiä, monikulttuurisia ja kansainvälisiä. Kielipolut, 
kielivalinnat, kielivalintojen tarjonta ja jakauma sekä kaupungin strate-
gia ovat asioita, jotka on hyvä saada läpinäkyviksi kuntalaisen kannal-
ta. Oppijoiden ja huoltajien valintojen tulee pohjautua tietoon.

21. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kokoaa yhdessä 
Kuntaliiton kanssa kielenopetuksen kehittäjäkuntien verkoston, jossa 
kunnille annetaan tukea ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä hyvien käy-
täntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi kieltenopetukseen. Työssä hyö-
dynnetään olemassa olevia verkostoja. Opetushallituksen kokeilukes-
kus osallistuu verkoston luomiseen.
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Helsingin kaupunki puoltaa esitystä. Verkostomainen toiminta kehittä-
misessä on hyvä ajatus. Helsinki haluaa olla mukana osana kieltenope-
tuksen kehittäjäkuntien verkostoa.

22. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut li-
säävät kielten ylioppilaskokeiden huomioimista opiskelijavalinnassa. 
Tämä tarkoittaa myös muita kieliä kuin suomea/ruotsia ja englantia.

Helsingin kaupunki ei puolla eikä vastusta esitystä. Ammattikorkeakou-
lujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen periaatteet on hyvä selvittää 
erikseen. On tärkeä huomioida, että opiskelijavalintojen kriteerit ovat 
sellaiset, että ne eivät muodosta jatko-opintoihin hakeutuville umpipe-
riä.

23. Selvittäjän ehdotuksen mukaan muutetaan asetusta yliopistojen tut-
kinnoista niin, että opiskelijalta edellytetään vähintään kahden vieraan 
kielen taidon osoittamista.

Helsingin kaupunki ei puolla esitystä. Helsingin kaupunki tarvitsee kieli-
tietoisia ja -taitoisia, monikielisessä sekä kansainvälisessä toimintaym-
päristössä toimivia ammattilaisia. Kielen opiskelu on kuitenkin mahdol-
lista elinikäisen oppimisen näkökulmasta milloin vain. Kielitaito voidaan 
osoittaa muutoinkin kuin yliopistotutkinnon osana.

24. Selvittäjän ehdotuksen mukaan osaamisen hankkimiseen ja osoit-
tamiseen kehitetään joustavia malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan 
sivistystyön yhteistyönä.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Yliopistoilla, lukioilla ja vapaan 
sivistystyön oppilaitoksilla on kaikilla monenlaista ja myös erilaista 
osaamista. Näiden osaamista on hyvä hyödyntää osaamisen hankkimi-
sessa ja osoittamisessa elinikäisen oppimisen mahdollistaen.

25. Selvittäjän esityksen mukaan korkeakoulut sopivat Unifin ja Arenen 
johdolla työnjaosta ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan kielten (esim. so-
mali, kurdi, vietnam, kiina, korea, japani) perusopetuksessa kielikes-
kuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehdään rinnan kielten tutkintokou-
lutuksen kehittämisen kanssa. Yhteistyönä kehitetään myös Aasian ja 
Afrikan kielten verkko-opetusta maan korkeakoulujen ja aikuiskoulutuk-
sen tarpeisiin.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Afrikan ja Aasian kielten merki-
tys kasvaa sekä kansallisesti että Helsingin kaupungissa. Korkeakoulu-
jen on järkevää sopia työnjaosta ja yhteistyöstä näiden kielten opetuk-
sen järjestämisessä.
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26. Selvittäjän ehdotuksen mukaan korkeakoulut lisäävät suomen/ruot-
sin toisena kielenä opetukseen syventäviä kursseja.

Helsingin kaupunki puoltaa esitystä. Kansalliskielten osaamisesta on 
myös pidettävä huolta. Ylemmän taitotason suomen ja ruotsin kielen 
koulutuksen tarjoaminen lisää erityisesti ulkomaalaistaustaisten henki-
löiden työmarkkinakelpoisuutta paikallisia työmarkkinoita ajatellen. 

27.  Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten tutkinto-opiskelu ja tutkimus 
profiloidaan eri yliopistoissa eri tavoin, ja tarpeisiin vastaamista arvioi-
daan yliopistojen yhteistyönä kansallisen kielivarannon näkökulmasta. 
Samalla huolehditaan siitä, että kielten aineenopettajakoulutusta tarjoa-
vissa yliopistoissa on tarjolla riittävän laaja kieliaineiden kirjo. Kiinan 
kielen opetusta lisätään eniten.

Helsingin kaupunki ei puolla eikä vastusta ehdotusta. Yliopistojen väli-
nen yhteistyö on tärkeää. Miten kielten tutkinto-opiskelu ja tutkimus 
profiloidaan yliopistoissa tai miten yliopistojen yhteistyö kansallisen kie-
livarannon näkökulmasta järjestetään, on ennen kaikkea yliopistojen 
asia. Kielenopetuksen varhentaminen tai kiinan kielen opetuksen tar-
jonnan laajentaminen ovat asioita, jotka on syytä huomioida tutkinto-
opiskelussa ja tutkimuksessa.

28. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot kehittävät uudenalaisia 
kieliaineita ja muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-ohjelmia.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kielenopetuksen varhentami-
nen, tarjonnan monipuolistaminen, kielitietoisuuden kehittyminen sekä 
kansainvälistyminen edellyttävät tutkinto-ohjelmien kehittämistä.

29.  Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot lisäävät yhteistyötä Poh-
joismaiden ja Viron yliopistojen kanssa vähemmän opiskelluissa kielis-
sä hyödyntäen opetuksen digitalisaatiota.

Helsingin kaupunki ei puolla eikä vastusta ehdotusta. Väestömääräl-
tään pienten valtioiden on järkevää tehdä yhteistyötä. Yliopistot tekevät 
paljon yhteistyötä ja tämänkin asian osalta sen kehittäminen on tarpeel-
lista.

30. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot uudistavat kielten aineen-
opettajakoulutusta ja opettajankoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta 
kielten ainelaitosten ja opettajakoulutuslaitosten yhteistyönä. Erityisesti 
vahvistetaan oppijalähtöisyyteen, monikulttuurisuuteen ja joustaviin 
suoritustapoihin sekä digitaalisissa ympäristöissä toimimiseen kohdis-
tuvaa tutkimusta ja osaamista.
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Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Opetussuunnitelmien mukainen 
toiminta edellyttää opettajalta oppijalähtöistä toimintatapaa, monikult-
tuurisessa ympäristössä toimisen ammattitaitoa, joustavien menetel-
mien ja suoritustapojen hallintaa sekä digitaalisissa ympäristöissä toi-
mimista. Näiden alueiden tutkimusta ja osaamista on tarpeen lisätä ai-
nelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten yhteistyönä.

31. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten aineenopettajankoulutuk-
sessa vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen roolia. Selvi-
tetään mahdollisuus erikoistua pedagogisissa opinnoissa, esimerkiksi 
opetusharjoittelussa, nykyistä vahvemmin aikuiskoulutukseen.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kielenopetuksessa kieli- ja kult-
tuuritietoisuuden merkitys on kasvanut. Kielitaito on myös kielen kult-
tuurin taitoa. Kielen oppimista tapahtuu koko elämän ajan. Elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta kielen aineenopettajalla tulee olla mahdolli-
suus erikoistua myös aikuiskoulutukseen.

32. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjät takaavat 
opettajille mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, joka tukee kontaktin 
säilymistä kielialueeseen ja kulttuuriympäristöön.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Täydennyskoulutuksessa tulee 
huomioida samalla tavalla kieli- ja kulttuuritietoisuuden osaamisen vaa-
timukset kuin kielten aineenopettajakoulutuksessa.

33. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot jatkavat yhdessä työelä-
män toimijoiden kanssa erikoistumiskoulutusten kehittämistä opettajille 
aiheina esim. kielitietoisuus, monikielisyys, kaksikielinen pedagogiikka 
ja monikulttuurisissa yhteisöissä toimiminen.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Kansainvälisyys, monikielisyys 
ja monikulttuurisuus ovat osa toimintaympäristöämme. Kielitietoisuus 
on keskeinen osaamisalue opettajan työssä. Kielikylpy- ja kielirikastei-
nen opetus lisääntyy. On järkevää kehittää näiden osa-alueiden ympä-
rille erikoistumiskoulutuksia yhdessä yliopistojen kanssa.

34. Selvittäjän ehdotuksen mukaan STM ja OKM vahvistavat neuvoloi-
den roolia kielitietoisuuden vahvistamisessa ja perheiden monikielisyy-
den tukemisessa.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Varhainen tuki perheille mahdol-
listuu hyvin neuvolatoiminnan kautta. Syntymästä kouluikään lapsi ja 
perhe ovat tämän palvelun piirissä. Yhdessä varhaiskasvatuksen kans-
sa neuvolatoiminta voi tukea kielitietoisuuden kehittymistä. Koska neu-
voloissa kohdataan koko perhe, myös perheiden monikielisyyden tuke-
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minen on mahdollista. On järkevää vahvistaa neuvoloiden roolia tässä 
asiassa.

35. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lisätään oma äidinkieli perusope-
tuksessa säädöspohjaan erillisenä oppimääränä ja määritellään oman 
äidinkielen opettajan kelpoisuus.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Oman äidinkielen merkitys kai-
ken oppimisen, identiteetin kehittymisen ja muun kasvun ja kehityksen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeä. Oman äidinkielen opettajien koulutus 
ja kelpoisuuden määrittely mahdollistaisi oman äidinkielen opetuksen 
laadun kehittymisen.

36. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus tekee yhdessä työnantajien kanssa selvityk-
sen siitä, mikä on todellinen S2/R2-vaatimus työpaikoilla, miten amma-
tillista kielitaitoa arvioidaan ja miten suomen/ruotsin taitoa voidaan te-
hokkaasti kehittää työssä.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Suomen/ruotsin taitovaatimuk-
set ovat erilaiset eri töissä. Taitotason vaatimuksia on hyvä arvioida. 
Koska kielen oppiminen on jatkuvaa, työnantajat tarvitsevat tukea, 
kuinka työntekijöiden kielitaitoa voidaan kehittää työssä. Selvitystyössä 
olisi hyvä ottaa huomioon aiempi kehittämistyö, jossa myös Helsingin 
kaupunki oli mukana. Siinä määriteltiin maahanmuuttajataustaisen hen-
kilöstön riittävä suomen kielen taitoa eri ammattialoilla ja sen pohjalta 
luotiin kielikoulutuksia henkilöstölle. Kielitaitomäärittelyjä on käytetty tu-
kena mm. lääkärien, sairaanhoitajien ja lähihoitajien kielitestausten ja 
kielikoulutusten suunnittelussa.

37. Selvittäjän ehdotuksen mukaan mahdollisuuksia suorittaa yleisiä 
kielitutkintoja parannetaan lisäämällä tutkintojen kielivalikoimaa ja 
vauhdittamalla tutkintojen digitalisoimista.

Helsingin kaupunki puoltaa esitystä. Kansainvälisyys, monikuluttuuri-
suus, monikielisyys, Aasian ja Afrikan kielten osaamistarpeen lisäänty-
minen ja kielitietoisuuden vahvistaminen puoltavat kielivalikoiman laa-
jentamista yleisissä kielitutkinnoissa. Digitalisointi antaa siihen mahdol-
lisuuden.

38. Selvittäjän ehdotuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja yliopistot te-
kevät yhteistyössä selvityksen työelämän alakohtaisista todellisista kiel-
ten ja kulttuurien osaamistarpeista.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Eri työtehtävissä on eroja kieli-
taitovaatimusten suhteen. Toisaalta toimintaympäristömme kansainvä-
listyvät ja muuttuvat monikulttuurisiksi sekä monikielisiksi. Tulevaisuu-
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den työtehtävissä korostuu vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. On tär-
keää selvittää työelämän todellisia kielten ja kulttuurien osaamistarpei-
ta. Selvityksessä olisi tärkeää ottaa mukaan Helsingin kaupunki suu-
rimpana työnantajana.

39. Selvittäjän ehdotuksen mukaan vahvistetaan kansainvälisissä tut-
kinto-ohjelmissa opiskelevien ja niistä valmistuvien työelämäyhteyksiä 
ja osaamisen hyödyntämistä myös pk-yrityksissä.

Helsingin kaupunki puoltaa esitystä. Kansainvälisissä tutkinto-ohjelmis-
sa opiskelevilla kielitaidon lisäksi kehittyy osaamista kulttuurien, moni-
naisuuden ja monikielisyyden kohtaamisessa. Tätä osaamista syytä 
edistää ja hyödyntää työelämässä. Työelämäosaamisen osana myös 
riittävän ammatillisen suomen tai ruotsin kielen koulutuksen tarjoami-
nen on tärkeää.

40. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kansainvälisten koulujen määrä 
suurissa ja/tai kansainvälistyvissä kaupungeissa lisätään kansainvälis-
ten osaajien Suomeen saamisen tukemiseksi.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Helsingin kaupunkistrategiassa 
kansainvälistyminen, kielen opetuksen varhentaminen ja kaksi- ja vie-
raskielisen opetuksen lisääminen ovat osa kaupungin kilpailukyvyn pa-
rantamista. Kansainvälistymisen tarpeisiin ja kansainväliseen kilpailuun 
on varauduttava.

41. Selvittäjän ehdotusten mukaan maahanmuuttajien ohjaamisessa 
korkeakoulutukseen hyödynnetään vastuukorkeakoulutoiminnasta vuo-
sina 2017-2020 saatuja kokemuksia. Syntyneet hyvät käytänteet sekä 
ohjauksesta että yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa vakiinnutetaan 
osaksi oppilaitosten ja TE-toimistojen toimintaa.

Helsingin kaupunki puoltaa ehdotusta. Maahanmuuttajien ohjautumi-
nen koulutukseen on tärkeä osa kotoutumista. Tarvitsemme kaikkien 
panoksen ja jokaisella tulee olla mahdollisuus kouluttautua omien tai-
pumusten, haaveiden ja potentiaalinsa mukaisesti. Ohjaus on tässä tär-
keässä roolissa.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vararehtori, professori Riitta Pyykön 
Turun yliopistosta selvityshenkilöksi 15.2. - 31.12.2017 väliseksi ajaksi. 
Selvityshenkilön tehtävinä olivat mm. selvityksen laatiminen nykyisen 
kielivarannon tilasta ja tasosta niin, että selvitykseen sisältyy sekä kou-
lutusjärjestelmän tuottaman kielivarannon karttumisen arvio, arvio maa-
hanmuuton aiheuttamista tarpeista kielikoulutuksessa ja maahanmuu-
ton vaikutuksista kielivarantoon sekä arvio työelämän, kansainvälisen 
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yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta keskeisistä kieli-
varantoon ja kielitaitoon vaikuttavista tulevaisuuden tarpeista. Selvittä-
jän vision mukaan vuonna 2025 Suomi on aktiivinen kansainvälisen yh-
teisön jäsen, jonka vahvuus on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. 
Kielitaidon kehittämiseen panostetaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan 
joko puoltava tai vastustava kanta perusteluineen selvittäjän ehdotuk-
siin tai antamaan muu näkemys asiasta. Lausunto pyydetään anta-
maan sähköisesti  lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 
28.2.2018 mennessä. 

Esitys perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon. Lauta-
kunnan lausuntoa on täydennetty kysymysten 4, 26, 36, 38 ja 39 osal-
ta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM, lausuntopyyntö 20.12.2017, ehdotukset kielikoulutuksen kehittä-
miseksi

2 Lausuntopyynnön kysymykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 20

HEL 2017-013821 T 00 01 06

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuravan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnöstä ’Monikie-
lisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta’. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 49 (100)
Kaupunginhallitus

Asia/6
12.02.2018

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

joko puoltava tai vastustava kanta perusteluineen seuraaviin selvittäjän 
ehdotuksiin tai antamaan muun näkemyksen asiasta.

1. Selvittäjä ehdottaa, että Tilastokeskus muuttaa kielitaidon tilastointia 
niin, että henkilö voi äidinkielensä lisäksi ilmoittaa väestörekisteriin mui-
ta kotikieliä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. On hyödyllistä, että 
koko kielivaranto tulee esille. Yksittäisellä henkilöllä voi olla aktiivisesti 
käytössä kaksi tai useampi kotikieltä.

2. Selvittäjä ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät kehittävät yhteistyös-
sä työ- ja elinkeinoelämän kanssa toimenpiteitä, joilla voidaan nykyistä 
paremmin tunnistaa opiskelijoiden kielivaranto ja hyödyntää sitä työelä-
mässä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Monipuolinen kieli-
varanto on kansallinen etu, jota voidaan hyödyntää kansainvälisessä 
yhteistyössä ja kansainvälisillä markkinoilla.

3. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kieli varhennetaan alkamaan viimeistää 
ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella. Varhentamiseen vara-
taan tarvittava lisäys vähimmäistuntimäärään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Helsingissä A1-kie-
len opetus alkaa 1.8.2018 alkaen 1. luokalta. Se on kaupunkistrategian 
mukainen ratkaisu. Varhentamista perustellaan sillä, että kielen oppimi-
nen on tehokkaampaa, mitä aiemmin sen oppiminen alkaa.

4. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kielivalinnaksi suositellaan pääsääntöi-
sesti muuta kuin englanti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielen valinnan tu-
lee perustua oppilaan ja huoltajien omaan valintaan. Ohjauksessa tuo-
daan esille ja opetuksen järjestäjä tarjoaa monipuolista kielivalikoimaa 
A-kieleksi. Monipuolinen kielivaranto on aitoa kansainvälisyyttä.

5. Selvittäjä ehdottaa, että valinnainen A2-kieli varhennetaan alkamaan 
3. luokalta, ja se on pääsääntöisesti englanti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta esitystä. A2-kie-
len valinnan tulee perustua oppilaan ja huoltajien omaan valintaan. Sa-
malla perusteella kuin A1-kielen aloitusta varhennetaan, tulee myös 
A2-kielen opetusta varhentaa. Mitä aiemmin kielen oppiminen alkaa, 
sen tehokkaampaa se on. Englannin kieli on maailmanlaajuinen yleis-
kieli ja sen tärkeys on hyvä tuoda esille ohjauksessa, vaikkakin kielitar-
jonnan tulee olla monipuolista.
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6. Selvittäjän vaihtoehtoisen ehdotuksen mukaan oppilaiden yhdenver-
taisia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun parannetaan velvoittamalla 
kunnat laajentamaan oppilaiden mahdollisuuksia valita A-kielen oppi-
määränä myös muita kieliä kuin englantia. Opetuksen järjestämisessä 
hyödynnetään alueellisia yhteistyömuotoja ja verkko-opetusta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa tähän saman vastauksen kuin 
kysymykseen 5.

7. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lukion rakennetta kehitetään niin, et-
tä se mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kielteno-
piskelun hyödyntämällä oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Perusopetuksessa 
on luotu hyvä ja monipuolinen kielitaito. Ilmiöpohjainen oppiminen ja 
laaja-alainen osaaminen ovat opetussuunnitelmien mukaisia kärkiä, jot-
ka mahdollistavat oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

8. Selvittäjän ehdotuksen mukaan suullisen kielitaidon koe otetaan 
osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita ylioppilastut-
kinnossa. Kehittyvää teknologiaa hyödynnetään kokeen toteutuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Suullinen kielitaito 
on tärkeä osa kielitaitoa ihmisten välisten kommunikoinnin kannalta.

9. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kehittää yhdessä 
opetuksen/koulutuksen järjestäjien kanssa tapoja tunnistaa, tukea ja 
hyödyntää monikielisyyttä nykyistä paremmin oppijoiden, koulun ja pai-
kallisyhteisön vahvuutena.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Monikielisyyden 
tunnistaminen, tukeminen ja hyödyntäminen ovat kansallisesti merkittä-
viä sivistyksen, kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn takia. Sen vuoksi on 
tärkeää luoda näille kansallisesti suuntaviivat ja periaatteet.

10. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulujen kielitietoista toimintaa vah-
vistetaan täydennyskoulutuksella siten, että jokaisella opetuksen järjes-
täjällä on riittävä määrä kielitietoisen opetuksen asiantuntijoita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielitietoisuus, kieli-
taidon kehittäminen, kielen opetuksen varhentaminen, kielitaidon moni-
puolisuus ja monikielisyys ovat asioita, joiden kehittäminen edellyttää 
täydennyskoulutusta.

11. Selvittäjän ehdotuksen mukaan oppilaitokset tarjoavat eri asteilla 
kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten 
sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielen oppimisen 
varhentaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja. Luku- ja kirjoitus-
taito eivät ole edellytyksiä kielen oppimiselle, vaan esim. leikit, laulut ja 
lorut ovat hyviä tapoja kielenoppimisen alkuvaiheessa. Erilaiset oppimi-
sen polut monipuolistavat kielenopetusta. Samalla ne myös motivoivat, 
tukevat kommunikaatiota ja mahdollistavat itsenäisen opiskelun.

12. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kehitetään toiselle asteelle mallit in- 
ja nonformaalisti opitun osaamisen tunnustamiselle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Osaaminen perus-
tuu näyttöön, ei opetukseen osallistumiseen. On tärkeää, että osaami-
sen tunnustamiselle on selkeät kriteerit.

13. Selvittäjän ehdotuksen mukaan selvitetään mahdollisuudet lukion ja 
vapaan sivistystyön oppilaitoisten yhteistyölle ja yleisten kielitutkintojen 
kehittämiselle vastaamaan tarpeeseen ”toisen asteen Ykinä”.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Yleiset kielitutkin-
not ovat tärkeä osa kielen osaamisen tunnustamista. Kuusiportainen 
taitoasteikko on yhteismitallinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen tai-
toasteikon kanssa. Tällaisten tutkintojen avulla on mahdollista myös 
tunnistaa ja tunnustaa in- ja nonformaalisti opittua.

14. Selvittäjän ehdotuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa lisä-
tään muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavaa tutkintokoulutusta ja 
vahvistetaan kieliopintojen roolia kaikessa koulutuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitystä. Kieliopintojen roolia 
tulee lisätä, koska työmarkkinat, palvelukenttä tai ammattitaidon edel-
leen kehittyminen edellyttävät kykyä toimia kansainvälisessä tai moni-
kielisessä ympäristössä. Myös muilla kuin kotimaisilla kielillä tapahtu-
vaa tutkintokoulutustakin voidaan lisätä. On kuitenkin huolehdittava en-
nen kaikkea tutkintoon liittyvän osaamisen varmistaminen.

15. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Kansallinen arviointikeskus (Karvi) 
toteuttaa vuoden 2020 jälkeen arvioinnin ammatillisen koulutuksen re-
formin vaikutuksista yhteisten tutkinnon osien ml. kielten opiskeluun ja 
oppimiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. On tärkeää, että 
ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutuksia arvioidaan. Yhteisten 
tutkinnon osien ja kielten oppimisen osalta se on tärkeää myös siksi, 
että opiskelija voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistos-
sa.
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16. Selvittäjän ehdotuksen mukaan varhaiskasvatukseen ja esiopetuk-
seen tuodaan kielenopetuksen aloittamiseen orientoivia elementtejä, 
kuten leikillisyyttä, pelillisyyttä, kielisuihkuttelua jne.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Vieraisiin kieliin 
orientoituminen tapahtuu kielisuihkuttelulla, jossa leikit, pelit, laulut ja 
lorut ovat keskeisiä toimintatapoja. Leikillisyys ja pelillisyys tukevat lap-
sen aktiivisuutta, toimijuutta, toiminnallista oppimista ja osallisuutta.

17. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kieltenopetuksen kärkihankkeen 
sekä kielikylpyopetuksen kehittämistoimien pohjalta vahvistetaan var-
haiskasvatuksen vieraiden kielten opiskelun aloittamista tukevaa ja sii-
hen orientoivaa pedagogiikka.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielen oppiminen 
on tehokkaampaa, mitä aiemmin se alkaa. Varhaiskasvatus luo vahvan 
pohjan elinikäiselle oppimiselle.

18. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot vahvistavat kielitietoisuu-
teen ja lasten kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttäviä sisältöjä 
lastentarhanopettajakoulutuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Opettajankoulutuk-
sella on merkittävä rooli pedagogiikan kehittämisessä. Kielitietoisuu-
teen ja lasten kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttävät sisällöt 
mahdollistavat kielten oppimisen aloittamisen ja siihen orientoivan pe-
dagogiikan kehittymisen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee tär-
keänä, että kielitietoisuuteen perehdyttäviä sisältöjä vahvistetaan myös 
ammattikorkeakoulujen lastentarhanopettajakoulutuksessa.

19. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä lyhytkestoisempaa täydennys-
koulutusta ja erikoistumiskoulutusohjelman kielitietoisesta opetuksesta 
lastentarhanopettajille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Täydennyskoulu-
tuksella vahvistetaan opettajien osaamisen ja pedagogiikan kehittymis-
tä. Kielitietoisuuteen ja lasten kielellisen kehityksen tukemiseen pereh-
dyttävät sisällöt mahdollistavat kielten oppimisen aloittamisen ja siihen 
orientoivan pedagogiikan kehittymisen.

20. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kannustetaan kuntia laatimaan vuo-
teen 2020 mennessä kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, joissa kielten-
opetusta tarkastellaan oppilaiden kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen 
tarjonnan ja jakauman, kunnan tai maakunnan elinkeinoelämän tarpei-
den sekä kansallisten tarpeiden kannalta. Ohjelmissa huomioidaan 
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myös vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli kieliopintojen jatkumon 
varmistamisessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Toimintaympäristöt 
Helsingissä ovat jo nyt monikielisiä, monikulttuurisia ja kansainvälisiä. 
Kielipolut, kielivalinnat, kielivalintojen tarjonta ja jakauma sekä kaupun-
gin strategia ovat asioita, jotka on hyvä saada läpinäkyviksi kuntalaisen 
kannalta. Oppijoiden ja huoltajien valintojen tulee pohjautua tietoon.

21. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kokoaa yhdessä 
Kuntaliiton kanssa kielenopetuksen kehittäjäkuntien verkoston, jossa 
kunnille annetaan tukea ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä hyvien käy-
täntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi kieltenopetukseen. Työssä hyö-
dynnetään olemassa olevia verkostoja. Opetushallituksen kokeilukes-
kus osallistuu verkoston luomiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitystä. Verkostomainen toi-
minta kehittämisessä on hyvä ajatus. Helsinki haluaa olla mukana osa-
na kieltenopetuksen kehittäjäkuntien verkostoa.

22. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut li-
säävät kielten ylioppilaskokeiden huomioimista opiskelijavalinnassa. 
Tämä tarkoittaa myös muita kieliä kuin suomea/ruotsia ja englantia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta esitystä. Am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen periaatteet on 
hyvä selvittää erikseen. On tärkeä huomioida, että opiskelijavalintojen 
kriteerit ovat sellaiset, että ne eivät muodosta jatko-opintoihin hakeutu-
ville umpiperiä.

23. Selvittäjän ehdotuksen mukaan muutetaan asetusta yliopistojen tut-
kinnoista niin, että opiskelijalta edellytetään vähintään kahden vieraan 
kielen taidon osoittamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla esitystä. Helsingin kaupunki 
tarvitsee kielitietoisia ja -taitoisia, monikielisessä sekä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä toimivia ammattilaisia. Kielen opiskelu on kuiten-
kin mahdollista elinikäisen oppimisen näkökulmasta milloin vain. Kieli-
taito voidaan osoittaa muutoinkin kuin yliopistotutkinnon osana.

24. Selvittäjän ehdotuksen mukaan osaamisen hankkimiseen ja osoit-
tamiseen kehitetään joustavia malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan 
sivistystyön yhteistyönä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Yliopistoilla, lukioil-
la ja vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on kaikilla monenlaista ja myös 
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erilaista osaamista. Näiden osaamista on hyvä hyödyntää osaamisen 
hankkimisessa ja osoittamisessa elinikäisen oppimisen mahdollistaen.

25. Selvittäjän esityksen mukaan korkeakoulut sopivat Unifin ja Arenen 
johdolla työnjaosta ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan kielten (esim. so-
mali, kurdi, vietnam, kiina, korea, japani) perusopetuksessa kielikes-
kuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehdään rinnan kielten tutkintokou-
lutuksen kehittämisen kanssa. Yhteistyönä kehitetään myös Aasian ja 
Afrikan kielten verkko-opetusta maan korkeakoulujen ja aikuiskoulutuk-
sen tarpeisiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Afrikan ja Aasian 
kielten merkitys kasvaa sekä kansallisesti että Helsingin kaupungissa. 
Korkeakoulujen on järkevää sopia työnjaosta ja yhteistyöstä näiden 
kielten opetuksen järjestämisessä.

26. Selvittäjän ehdotuksen mukaan korkeakoulut lisäävät suomen/ruot-
sin toisena kielenä opetukseen syventäviä kursseja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitystä. Kansalliskielten osaa-
misesta on myös pidettävä huolta.

27.  Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten tutkinto-opiskelu ja tutkimus 
profiloidaan eri yliopistoissa eri tavoin, ja tarpeisiin vastaamista arvioi-
daan yliopistojen yhteistyönä kansallisen kielivarannon näkökulmasta. 
Samalla huolehditaan siitä, että kielten aineenopettajakoulutusta tarjoa-
vissa yliopistoissa on tarjolla riittävän laaja kieliaineiden kirjo. Kiinan 
kielen opetusta lisätään eniten.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta ehdotusta. Ylio-
pistojen välinen yhteistyö on tärkeää. Miten kielten tutkinto-opiskelu ja 
tutkimus profiloidaan yliopistoissa tai miten yliopistojen yhteistyö kan-
sallisen kielivarannon näkökulmasta järjestetään, on ennen kaikkea 
yliopistojen asia. Kielenopetuksen varhentaminen tai kiinan kielen ope-
tuksen tarjonnan laajentaminen ovat asioita, jotka on syytä huomioida 
tutkinto-opiskelussa ja tutkimuksessa.

28. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot kehittävät uudenalaisia, 
kieliaineita ja muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-ohjelmia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielenopetuksen 
varhentaminen, tarjonnan monipuolistaminen, kielitietoisuuden kehitty-
minen sekä kansainvälistyminen edellyttävät tutkinto-ohjelmien kehittä-
mistä.
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29.  Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot lisäävät yhteistyötä Poh-
joismaiden ja Viron yliopistojen kanssa vähemmän opiskelluissa kielis-
sä hyödyntäen opetuksen digitalisaatiota.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta ehdotusta. 
Väestömäärältään pienten valtioiden on järkevää tehdä yhteistyötä. 
Yliopistot tekevät paljon yhteistyötä ja tämänkin asian osalta sen kehit-
täminen on tarpeellista.

30. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot uudistavat kielten aineen-
opettajakoulutusta ja opettajankoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta 
kielten ainelaitosten ja opettajakoulutuslaitosten yhteistyönä. Erityisesti 
vahvistetaan oppijalähtöisyyteen, monikulttuurisuuteen ja joustaviin 
suoritustapoihin sekä digitaalisissa ympäristöissä toimimiseen kohdis-
tuvaa tutkimusta ja osaamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Opetussuunnitel-
mien mukainen toiminta edellyttää opettajalta oppijalähtöistä toimintata-
paa, monikulttuurisessa ympäristössä toimisen ammattitaitoa, jousta-
vien menetelmien ja suoritustapojen hallintaa sekä digitaalisissa ympä-
ristöissä toimimista. Näiden alueiden tutkimusta ja osaamista on tar-
peen lisätä ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten yhteistyönä.

31. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten aineenopettajankoulutuk-
sessa vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen roolia. Selvi-
tetään mahdollisuus erikoistua pedagogisissa opinnoissa, esimerkiksi 
opetusharjoittelussa, nykyistä vahvemmin aikuiskoulutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kielenopetuksessa 
kieli- ja kulttuuritietoisuuden merkitys on kasvanut. Kielitaito on myös 
kielen kulttuurin taitoa. Kielen oppimista tapahtuu koko elämän ajan. 
Elinikäisen oppimisen näkökulmasta kielen aineenopettajalla tulee olla 
mahdollisuus erikoistua myös aikuiskoulutukseen.

32. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjät takaavat 
opettajille mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, joka tukee kontaktin 
säilymistä kielialueeseen ja kulttuuriympäristöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Täydennyskoulu-
tuksessa tulee huomioida samalla tavalla kieli- ja kulttuuritietoisuuden 
osaamisen vaatimukset kuin kielten aineenopettajakoulutuksessa.

33. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot jatkavat yhdessä työelä-
män toimijoiden kanssa erikoistumiskoulutusten kehittämistä opettajille 
aiheina esim. kielitietoisuus, monikielisyys, kaksikielinen pedagogiikka 
ja monikulttuurisissa yhteisöissä toimiminen.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Kansainvälisyys, 
monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat osa toimintaympäristöämme. 
Kielitietoisuus on keskeinen osaamisalue opettajan työssä. Kielikylpy- 
ja kielirikasteinen opetus lisääntyy. On järkevää kehittää näiden osa-
alueiden ympärille erikoistumiskoulutuksia yhdessä yliopistojen kanssa.

34. Selvittäjän ehdotuksen mukaan STM ja OKM vahvistavat neuvoloi-
den roolia kielitietoisuuden vahvistamisessa ja perheiden monikielisyy-
den tukemisessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Varhainen tuki per-
heille mahdollistuu hyvin neuvolatoiminnan kautta. Syntymästä koului-
kään lapsi ja perhe ovat tämän palvelun piirissä. Yhdessä varhaiskas-
vatuksen kanssa neuvolatoiminta voi tukea kielitietoisuuden kehittymis-
tä. Koska neuvoloissa kohdataan koko perhe, myös perheiden monikie-
lisyyden tukeminen on mahdollista. On järkevää vahvistaa neuvoloiden 
roolia tässä asiassa.

35. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lisätään oma äidinkieli perusope-
tuksessa säädöspohjaan erillisenä oppimääränä ja määritellään oman 
äidinkielen opettajan kelpoisuus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Oman äidinkielen 
merkitys kaiken oppimisen, identiteetin kehittymisen ja muun kasvun ja 
kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeä. Oman äidinkielen opetta-
jien koulutus ja kelpoisuuden määrittely mahdollistaisi oman äidinkielen 
opetuksen laadun kehittymisen.

36. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus tekee yhdessä työnantajien kanssa selvityk-
sen siitä, mikä on todellinen S2/R2-vaatimus työpaikoilla, miten amma-
tillista kielitaitoa arvioidaan ja miten suomen/ruotsin taitoa voidaan te-
hokkaasti kehittää työssä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Suomen/ruotsin tai-
tovaatimukset ovat erilaiset eri töissä. Taitotason vaatimuksia on hyvä 
arvioida. Koska kielen oppiminen on jatkuvaa, työnantajat tarvitsevat 
tukea, kuinka työntekijöiden kielitaitoa voidaan kehittää työssä.

37. Selvittäjän ehdotuksen mukaan mahdollisuuksia suorittaa yleisiä 
kielitutkintoja parannetaan lisäämällä tutkintojen kielivalikoimaa ja 
vauhdittamalla tutkintojen digitalisoimista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitystä. Kansainvälisyys, mo-
nikuluttuurisuus, monikielisyys, Aasian ja Afrikan kielten osaamistar-
peen lisääntyminen ja kielitietoisuuden vahvistaminen puoltavat kieliva-
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likoiman laajentamista yleisissä kielitutkinnoissa. Digitalisointi antaa sii-
hen mahdollisuuden.

38. Selvittäjän ehdotuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja yliopistot te-
kevät yhteistyössä selvityksen työelämän alakohtaisista todellisista kiel-
ten ja kulttuurien osaamistarpeista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Eri työtehtävissä on 
eroja kielitaitovaatimusten suhteen. Toisaalta toimintaympäristömme 
kansainvälistyvät ja muuttuvat monikulttuurisiksi sekä monikielisiksi. 
Tulevaisuuden työtehtävissä korostuu vuorovaikutus ja sosiaaliset tai-
dot. On tärkeää selvittää työelämän todellisia kielten ja kulttuurien 
osaamistarpeita.

39. Selvittäjän ehdotuksen mukaan vahvistetaan kansainvälisissä tut-
kinto-ohjelmissa opiskelevien ja niistä valmistuvien työelämäyhteyksiä 
ja osaamisen hyödyntämistä myös pk-yrityksissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitystä. Kansainvälisissä tut-
kinto-ohjelmissa opiskelevilla kielitaidon lisäksi kehittyy osaamista kult-
tuurien, moninaisuuden ja monikielisyyden kohtaamisessa. Tätä osaa-
mista syytä edistää ja hyödyntää työelämässä.

40. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kansainvälisten koulujen määrä 
suurissa ja/tai kansainvälistyvissä kaupungeissa lisätään kansainvälis-
ten osaajien Suomeen saamisen tukemiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Helsingin kaupun-
kistrategiassa kansainvälistyminen, kielen opetuksen varhentaminen ja 
kaksi- ja vieraskielisen opetuksen lisääminen ovat osa kaupungin kil-
pailukyvyn parantamista. Kansainvälistymisen tarpeisiin ja kansainväli-
seen kilpailuun on varauduttava.

41. Selvittäjän ehdotusten mukaan maahanmuuttajien ohjaamisessa 
korkeakoulutukseen hyödynnetään vastuukorkeakoulutoiminnasta vuo-
sina 2017-2020 saatuja kokemuksia. Syntyneet hyvät käytänteet sekä 
ohjauksesta että yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa vakiinnutetaan 
osaksi oppilaitosten ja TE-toimistojen toimintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa ehdotusta. Maahanmuuttajien 
ohjautuminen koulutukseen on tärkeä osa kotoutumista. Tarvitsemme 
kaikkien panoksen ja jokaisella tulee olla mahdollisuus kouluttautua 
omien taipumusten, haaveiden ja potentiaalinsa mukaisesti. Ohjaus on 
tässä tärkeässä roolissa.

Käsittely

23.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohta 22 seuraavasti 
(päätösasiakirjassa (44-45). 
Kohta: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta esitys-
tä." Muutetaan muotoon Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla esi-
tystä.

Päätösasiakirjassa mainitut perusteet pysyvät ennallaan. 

Perustelut: Useimmilla aloilla muut kuin kielen osaamiseen liittyvät kri-
teerit ovat tärkeitä. Esim. kemistin on tärkeämpää olla hyvä kemiassa 
kuin osata sen lisäksi useita eri kieliä. Jos kielten ylioppilaskokeen mer-
kitystä jatko-opintoihin hakeutumisessa kasvatetaan, heikentyy heikom-
min kielissä pärjäävien opiskelijoiden mahdollisuus jatko-opintoihin. 
Kielten osaamisesta saatavien pisteiden nostaminen syrjisi myös luki-
vaikeuksista kärsiviä.

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Muutetaan lausunnon kohdan 37 virke (päätösasiakir-
jan kohta 74): "Digitalisointi antaa siihen mahdollisuuden." Muotoon 
”Digitalisointi antaa siihen mahdollisuuden, mutta ei korvaa kasvokkain 
tapahtuvaa kohtaavaa oppimista.”

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Petra Malin: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohta 18 seuraavasti 
(päätösasiakirjassa (36-37): 

Lisätään loppuun virke: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee tärkeä-
nä, että kielitietoisuuteen perehdyttäviä sisältöjä vahvistetaan myös 
ammattikorkeakoulujen lastentarhanopettajakoulutuksessa."  

Kannattaja: Otso Kivekäs

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohta 22 seuraavasti (pää-
tösasiakirjassa (44-45). 
Kohta: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla eikä vastusta esitys-
tä." Muutetaan muotoon 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei puolla esitystä. Päätösasiakirjassa 
mainitut perusteet pysyvät ennallaan. Perustelut: Useimmilla aloilla 
muut kuin kielen osaamiseen liittyvät kriteerit ovat tärkeitä. Esim. ke-
mistin on tärkeämpää olla hyvä kemiassa kuin osata sen lisäksi useita 
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eri kieliä. Jos kielten ylioppilaskokeen merkitystä jatko-opintoihin ha-
keutumisessa kasvatetaan, heikentyy heikommin kielissä pärjäävien 
opiskelijoiden mahdollisuus jatko-opintoihin. Kielten osaamisesta saa-
tavien pisteiden nostaminen syrjisi myös lukivaikeuksista kärsiviä.

Jaa-äänet: 11
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Pia Kopra, Tiina Larsson, Abdirahim Mohamed, Dani Niska-
nen, Pia Pakarinen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 11–2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan lausunnon kohdan 37 virke (päätösasiakirjan 
kohta 74): "Digitalisointi antaa siihen mahdollisuuden." Muotoon ”Digi-
talisointi antaa siihen mahdollisuuden, mutta ei korvaa kasvokkain ta-
pahtuvaa kohtaavaa oppimista.”

Jaa-äänet: 10
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Pia Kopra, Tiina Larsson, Abdirahim Mohamed, Dani Niska-
nen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 10–3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohta 18 seuraavasti (pää-
tösasiakirjassa (36-37):  Lisätään loppuun virke: "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta näkee tärkeänä, että kielitietoisuuteen perehdyttäviä sisältö-
jä vahvistetaan myös ammattikorkeakoulujen lastentarhanopettajakou-
lutuksessa."  

Jaa-äänet: 5
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakari-
nen
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Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Petra Malin, 
Abdirahim Mohamed, Mirita Saxberg

Tyhjä: 1
Martina Harms-Aalto

Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi
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§ 90
Lausunto ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomen merenhoitosuunnitelman 
ensimmäisen osan tarkistuksesta

HEL 2018-000070 T 11 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomen merenhoitosuun-
nitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta seuraavan lausunnon:

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa ja sen taustaraporteissa 
on arvioitu Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tavoit-
teiden toteutumista. Tarkastelun pohjalta on esitetty uusia tai osittain 
muokattuja tavoitteita seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Asetetut ympä-
ristötavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2024 mennessä. Meristrate-
giapuitedirektiivin mukaan ympäristötavoitteella tarkoitetaan merivesien 
eri tekijöiden ja merivesiin kohdistuvien paineiden ja vaikutusten halut-
tua tilaa koskevaa laadullista tai määrällistä kuvausta kunkin merialu-
een tai osa-alueen osalta.

Uudet yleiset ympäristötavoitteet ja niitä tarkentavat alatavoitteet on 
ryhmitelty kahdeksan pääteeman alle, joita ovat ravinnekuormituksen ja 
rehevöitymisen vähentäminen, haitallisten aineiden kuormituksen vä-
hentäminen, roskaantumisen vähentäminen, haitallisten vieraslajien le-
viämisen vähentäminen, merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö, 
luonnonsuojelun ja ennallistamisen tavoitteet sekä merenhoidon tieto-
perustan parantaminen. Meristrategiadirektiivissä ei suoraan ole määri-
telty ympäristötavoitteisiin liittyviä indikaattoreita, vaan ne on määritel-
tävä suunnitelmassa kullekin tavoitteelle tila-arvioinnin pohjalta. Tarkis-
tetut yleiset ympäristötavoitteet tulisi suunnata ihmisen toiminnasta ai-
heutuviin paineisiin ja vaikutuksiin. Tavoitteille tulee asettaa numeeriset 
määreet. Toisella kaudella tulisi ottaa tietoisemmin käyttöön riskilähtöi-
nen lähentymistapa.

Tarkistettava merenhoitosuunnitelma on tehty varsin kattavasti ja laa-
jan asiantuntijajoukon yhteistyönä. Suunnitelmassa on käyty läpi edelli-
sen suunnitelman tavoitteet ja huomioitu uusia tavoitteita asetettaessa 
pääosin kattavasti tavoitteet, joita ei ole saavutettu edellisellä kaudella. 
Suunnitelmassa on muutettu joitain tavoitteita niin, että ne kuvaavat pa-
remmin ihmisen toiminnan aiheuttamia paineita meriympäristön tilan si-
jaan sekä jaettu joitain entisiä päätavoitteita uusiksi alatavoitteiksi.
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Suunnitelmassa on aiheellisesti nostettu yleiseksi tavoitteeksi roskaan-
tumisen ja siitä aiheutuvat haittojen vähentäminen. Alatavoitteissa on 
kiinnitetty huomiota merenkulun jätteiden vastaanottoon, tupakantump-
pien vähenemiseen rannoilla, muoviroskan vähentämiseen sekä puh-
distamoiden mikroroskien puhdistustehon lisäämiseen. Aineistoa ranto-
jen roskaantumisesta ja mikroroskista on vielä vähän, mutta saatujen 
tulosten mukaan kaupunkialueiden rantaroskista suurin osa on tupa-
kantumppeja. Helsingin rannoilla on runsaasti etenkin muoviroskaa. 
Mikroroskista suurin osa kulkeutuu mereen yhdyskuntajätevesien mu-
kana.

Joidenkin ympäristöpaineiden osalta, joista on suhteellisen helposti 
saatavilla numeerista tietoa (esim. jätevedenpuhdistamoiden ravinne-
kuormitus mereen), tulisi yksilöidä miten asetetut ravinnepäästöjen vä-
hennykset olisi mahdollista saavuttaa. Pääkaupunkiseudulla toimivien 
jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehot ovat jo hyvin korkeat ja puh-
distusvaatimusten tiukentaminen ja investointien kohdistaminen pie-
nemmille puhdistusteholtaan heikommille laitoksille olisi yksi tehokas 
tapa vähentää edelleen pistemäistä ravinnekuormitusta Itämereen.

Aiempi yleistavoite: "Haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen" 
on tarkistetussa suunnitelmassa siirretty useiksi uusiksi alatavoitteiksi. 
Alatavoitteiksi on annettu elohopean, nikkelin, dioksiinin ja polybromat-
tujen difenyylieetterien (PBDEn ja BBDEn) ja kadmiumin ilmalaskeu-
mien sekä jokivesien laskeva kuormitustrendi. Lisäksi alatavoitteina on 
vaarallisten prioriteettiaineiden käytön loppuminen ja vesistökulkeutu-
misen väheneminen ja öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden li-
sääminen. Tavoitteissa ei kuitenkin ole otettu huomioon kemikaalien 
osalta tiedon määrän ja laadun lisäämistä edelleen uusien aineiden 
osalta, vaikka tämä tarve on taustaraportissakin tiedostettu. Kiellettyjä 
ja rajoitettuja aineita korvataan uusilla ja uusien aineiden ja kemikaalien 
määrä lisääntyy, joten tietoa tulisi lisätä edelleen aineista sekä niiden 
synergisistä ja antagonisista yhteisvaikutuksista.

Suunnitelmassa on arvioitu, että riski mahdolliselle pohjaelinympäristö-
jen häiriintymiselle (yli 60 % pohjasta häiriintynyt) on laajinta lounaisilla 
rannikkoalueilla ja Selkämeren ja Merenkurkun sisemmillä rannikkove-
sillä, missä virkistyskäyttö ja ruoppaus on runsasta. Virkistyskäyttö, 
ruoppaaminen ja vesirakentaminen voivat muuttaa rantoja sekä pohjaa 
radikaalisti. Nämä toimenpiteet, erityisesti virkistyskäytön lisääntymi-
nen, ovat ajankohtaisia muillakin rannikkoalueilla, mutta fyysisen muok-
kaamisen haitallisuuden vähentämisen osatavoite on jätetty pois suun-
nitelmasta. Fyysisen muokkaamisen osatavoite olisi tärkeää säilyttää, 
koska etenkin voimakkaasti rakentuvilla alueilla, kuten pääkaupunki-
seudulla, rannikonläheiset vesialueet ovat vaarassa muokkautua voi-
makkaan rakentamisen johdosta.
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Aiemmassa suunnitelmassa kolmas yleistavoite käsitteli luonnonvarais-
ten lajien suojelun tasoa. Ravintoverkkojen osalta toiminnallinen tilanne 
on arvioitu nyt yleisesti hyväksi. Kuitenkin ravintoverkoissa on tapahtu-
nut lajistomuutoksia rehevöitymisen seurauksena ja ilmastonmuutos tu-
lee aiheuttamaan muutoksia jatkossa. Esimerkiksi silakan ja kilohailin 
tilaa voidaan pitää hyvänä, mutta tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen 
seurauksena pienien eläinplanktonlajien runsastuminen voi vaikuttaa 
kantoihin ravinnon laadun kautta. Suunnitelmassa olisikin hyvä ottaa 
riskiperusteisesti huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset kantoihin 
pelkän kaupallisen saalistuspaineen ja virkistyskäytön lisäksi.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa ilmenneitä joitakin yksi-
tyiskohtaisempia parannusehdotuksia ovat lisäksi seuraavat:

- Hydrografisten olosuhteiden muutosten tila todetaan olevan hyvä 
Suomen merialueilla. Tämä arvio on tehty, koska hydrografisten muu-
tosten aiheuttamat meren tilan muutokset keskittyvät vain pienille pinta-
aloille (n. 1% arvioidusta kokonaispinta-alasta). Olisi kuitenkin hyvä 
nostaa esille tosiseikka, että alueilla, joilla hydrografiset olosuhteet ovat 
muuttuneet esim. rakentamisen myötä, muutokset ovat usein voimak-
kaita ja pysyviä. Esimerkkinä lahtialueiden veden vaihtuvuuden häiriin-
tyminen maatäyttöjen tai pengerrysten myötä.

- Kuvattaessa Suomen meriympäristön fysikaalisia ominaispiirteitä tulisi 
tekstiin sisällyttää kuvaus vaihtelevasta rannikko-ulappa gradientista ja 
miten se vaikuttaa eri alueiden ominaisuuksiin. Heikomman veden 
vaihtuvuuden vuoksi Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoiset ran-
nikkoalueet ovat herkempiä maalta tulevalle kuormitukselle kuin avoi-
memmat pohjanlahden rannikot.

- Taulukon 2 "Arviot vaikutuksista Itämeren meriympäristölle"- etenkin 
kohtien 3. ja 7. vaikutukset tarvitsevat tarkennuksia. Kohdan 3. osalta 
viitataan todennäköisesti lisääntyviin käyttöpaineisiin ja kohdassa 7. 
tarkoitettaneen "mereisten luonnonvarojen liikakäytön riski kasvaa".

- Ilmastonmuutoksen vaikutusten osalta sivulla 18 ei mainita ilmaston-
muutoksen potentiaalisista vaikutuksista veden kerrostuneisuuteen. Il-
mastonmuutoksesta johtuvat lämpötilan ja osittain suolaisuuden vaihte-
lut vaikuttavat myös Itämeren veden pystysuuntaiseen sekoittumiseen, 
joka olisi hyvä nostaa esiin tässä yhteydessä. Pystysuuntainen sekoit-
tuminen osittain määrittelee pintaveden ravinnepitoisuuksien tasoa. Tä-
ten sekoittumisen tehokkuuden pitkän aikavälin muutokset olisi hyvä 
esittää siten, että fysikaalisten prosessien aiheuttamia muutoksia pinta-
veden ravinnepitoisuuksissa voidaan arvioida suhteessa valunnan pi-
toisuuksien määrään. Tätä arvioita varten tarvitaan myös tiedot Itäme-
ren syvä-, väli- ja pintaveden ravinnepitoisuuksista.
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- Sivulla 26 näkösyvyyden indikaattori [D5C4] rannikkovesien osalta to-
detaan: "kynnysarvot alitetaan…" mikä todennäköisesti tulisi olla muo-
dossa "kynnysarvot ylitetään…"

- Sivulla 65 kappale "Miten rehevöitymistä arvioidaan" on jokseenkin 
vaikeaselkoinen. Miten "rehevöitymistilan kokonaisarvio" ja "kokonais-
rehevöitymistaso" eroavat toisistaan?

- Sivulla 101 viitataan sinileväkukintoja kuvaavan indikaattorin kuvauk-
seen kappaleessa 5.1. Tässä kappaleessa ei kuitenkaan kuvata indi-
kaattoria vaan esitetään indikaattorilla saatuja tuloksia. Kasviplankton-
indikaattoriosuudet ovat muutoinkin raportissa selvennystä vaativia. 

- Sivulla 101 tulisi selostaa mitä on Alg@line -näytteenotto.

- kuva 59. Kuvien mustalla viivalla ei ole selitettä (lineaarinen regres-
sio?)
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Suomen merenhoi-
tosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta. Asia on käsiteltävä 
kaupunginhallituksen kokouksessa 12.2.2018, koska lausunto on toimi-
tettava  16.2.2018 mennessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle.  

Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistus

Merenhoidon suunnittelua ohjaa laki vesienhoidon ja merenhoidon jär-
jestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon 
järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin 
meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hy-
vä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen me-
renhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden 
välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa valmistui vuonna 
2012 ja nyt on käynnissä kyseisen asiakirjan tarkistaminen. Merenhoi-
tosuunnitelman ensimmäinen osa sisältää hyvän tilan määritelmät, ny-
kytilan arvion ja yleiset ympäristötavoitteet indikaattoreineen. Merenhoi-
tosuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seurantaohjelma, joka tarkistetaan 
vuonna 2020 ja vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkis-
tettu merenhoitosuunnitelma viedään valtioneuvostolle päätettäväksi 
vuoden 2021 lopussa.

Lausuntoa pyydetään ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman 
ensimmäisen osan tarkistukseksi, joka muodostuu asiakirjasta ”Suo-
men meriympäristön tila 2018”. Lausuntopyyntö koskee myös kolmea 
tausta-asiakirjaa Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon 
yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkista-
minen, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt sekä Itä-
meren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevän 
englanninkielisen raportin ”State of the Baltic Sea” ensimmäistä versio-
ta. Lisäksi palautetta voi antaa SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuun-
nitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja 
toteuttamisesta. Ehdotuksesta kuullaan 8.1.2018–16.2.2018 välisenä 
aikana.  Lausuntopalautteen toivotaan osoittavan Suomen meriympä-
ristön tila 2018 –raportissa ja tausta-aineistossa olevia mahdollisia epä-
kohtia tai puutteita sekä myönteisiä seikkoja. Palaute otetaan huo-
mioon, kun asiakirja viimeistellään 30.6.2018 mennessä ja palautteesta 
koostetaan tiivistelmä.
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Merenhoitosuunnitelmassa yleiseksi tavoitteeksi asetettiin suojella, säi-
lyttää ja tarvittaessa ennallistaa Itämerta siten, että se on biologisesti 
monimuotoinen, dynaaminen, puhdas, terve ja tuottava. Toiminnallisina 
tavoitteina oli ihmisen aiheuttamien paineiden  ja niihin liittyvien tavoit-
teiden kokonaisuus, joiden kautta meriympäristön tilaa oli määrä paran-
taa. Suunnitelmassa esitettiin kuusi yleistä ympäristötavoitetta, joiden 
pohjalta tarkennettiin toimenpiteet merenhoitosuunnitelman toimenpi-
deohjelmassa.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön ympäristöpalvelujen ympäristön-
suojelupäällikön lausunto.
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5 VARELY, taustaraportti 3, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelli-

set hyödyt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristöministeriö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 02.02.2018 § 19



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 67 (100)
Kaupunginhallitus

Asia/7
12.02.2018

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

HEL 2018-000070 T 11 01 01

VARELY/3660/2017, YM21/400/2017

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päättää antaa Helsingin kaupun-
ginhallitukselle seuraavan lausunnon ympäristöministeriön ja Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyynnöstä 
Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta.

Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa valmistui vuonna 2012 val-
tioneuvoston hyväksymänä, joka käsitti arvion meren nykytilasta, me-
riympäristön hyvän tilan määrittämisen, ympäristötavoitteet ja niihin liit-
tyvien indikaattorien asettamisen. Yleiseksi tavoitteeksi asetettiin suo-
jella, säilyttää ja tarvittaessa ennallistaa Itämerta siten, että se on biolo-
gisesti monimuotoinen, dynaaminen, puhdas, terve ja tuottava. Toimin-
nallisina tavoitteina oli ihmisen aiheuttamien paineiden  ja niihin liitty-
vien tavoitteiden kokonaisuus, joiden kautta meriympäristön tilaa oli 
määrä parantaa. Suunnitelmassa esitettiin kuusi yleistä ympäristötavoi-
tetta, joiden pohjalta tarkennettiin toimenpiteet merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmassa.

Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäistä osaa tarkistettavassa 
"Suomen meriympäristön tila 2018" -raportissa ja sen taustaraporteissa 
on arvioitu edellisten tavoitteiden onnistumista tarkastelemalla Suomen 
meriympäristön tilaa vuosina 2011-2016. Tarkastelun pohjalta on esi-
tetty uusia tai osittain muokattuja tavoitteita seuraavalle kuusivuotiskau-
delle. Asetetut ympäristötavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2024 
mennessä. Meristrategiapuitedirektiivin mukaan ympäristötavoitteella 
tarkoitetaan merivesien eri tekijöiden ja merivesiin kohdistuvien painei-
den ja vaikutusten haluttua tilaa koskevaa laadullista tai määrällistä ku-
vausta kunkin merialueen tai osa-alueen osalta. 

Uudet yleiset ympäristötavoitteet ja niitä tarkentavat alatavoitteet on 
ryhmitelty kahdeksan pääteeman alle, joita ovat ravinnekuormituksen ja 
rehevöitymisen vähentäminen, haitallisten aineiden kuormituksen vä-
hentäminen, roskaantumisen vähentäminen, haitallisten vieraslajien le-
viämisen vähentäminen, merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö, 
luonnonsuojelun ja ennallistamisen tavoitteet sekä merenhoidon tieto-
perustan parantaminen. Meristrategiadirektiivissä ei suoraan ole määri-
telty ympäristötavoitteisiin liittyviä indikaattoreita, vaan ne on määritel-
tävä suunnitelmassa kullekin tavoitteelle tila-arvioinnin pohjalta. Tarkis-
tetut yleiset ympäristötavoitteet tulisi suunnata ihmisen toiminnasta ai-
heutuviin paineisiin ja vaikutuksiin. Tavoitteille tulee asettaa numeeriset 
määreet. Toisella kaudella tulisi ottaa tietoisemmin käyttöön riskilähtöi-
nen lähentymistapa.  
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Tarkistettava merenhoitosuunnitelma on tehty varsin kattavasti ja laa-
jan asiantuntijajoukon yhteistyönä. Suunnitelmassa on käyty läpi edelli-
sen suunnitelman tavoitteet ja huomioitu uusia tavoitteita asetettaessa 
pääosin kattavasti tavoitteet, joita ei ole saavutettu edellisellä kaudella. 
Suunnitelmassa on muutettu joitain tavoitteita niin, että ne kuvaavat pa-
remmin ihmisen toiminnan aiheuttamia paineita meriympäristön tilan si-
jaan sekä jaettu joitain entisiä päätavoitteita uusiksi alatavoitteiksi.

Suunnitelmassa on aiheellisesti nostettu yleiseksi tavoitteeksi roskaan-
tuminen ja siitä aiheutuvat haitat. Alatavoitteissa on kiinnitetty huomiota 
merenkulun jätteiden vastaanottoon, tupakantumppien vähenemiseen 
rannoilla, muoviroskan vähentämiseen sekä puhdistamoiden mikroros-
kien puhdistustehon lisäämiseen. Aineistoa rantojen roskaantumisesta 
ja mikroroskista on vielä vähän, mutta saatujen tulosten mukaan kau-
punkialueiden rantaroskista suurin osa on tupakantumppeja. Helsingin 
rannoilla on runsaasti etenkin muoviroskaa. Mikroroskista suurin osa 
kulkeutuu mereen yhdyskuntajätevesien mukana.

Joidenkin ympäristöpaineiden osalta, joista on suhteellisen helposti 
saatavilla numeerista tietoa (esim. jätevedenpuhdistamoiden ravinne-
kuormitus mereen), tulisi yksilöidä miten asetetut ravinnepäästöjen vä-
hennykset olisi mahdollista saavuttaa. Pääkaupunkiseudulla toimivien 
jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehot ovat jo hyvin korkeat ja puh-
distusvaatimusten tiukentaminen ja investointien kohdistaminen pie-
nemmille puhdistusteholtaan heikommille laitoksille olisi yksi tehokas 
tapa vähentää edelleen pistemäistä ravinnekuormitusta Itämereen.

Aiempi yleistavoite: "Haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen" 
on tarkistetussa suunnitelmassa siirretty useiksi uusiksi alatavoitteiksi. 
Alatavoitteiksi on annettu elohopean, nikkelin, dioksiinin ja polybromat-
tujen difenyylieetterien (PBDEn ja BBDEn) ja kadmiumin ilmalaskeu-
mien sekä jokivesien laskeva kuormitustrendi. Lisäksi alatavoitteina on 
vaarallisten prioriteettiaineiden käytön loppuminen ja vesistökulkeutu-
misen väheneminen ja öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden li-
sääminen. Tavoitteissa ei kuitenkin ole otettu huomioon kemikaalien 
osalta tiedon määrän ja laadun lisäämistä edelleen uusien aineiden 
osalta, vaikka tämä tarve on taustaraportissakin tiedostettu. Kiellettyjä 
ja rajoitettuja aineita korvataan uusilla ja uusien aineiden ja kemikaalien 
määrä lisääntyy, joten tietoa tulisi lisätä edelleen aineista sekä niiden 
synergisistä ja antagonisista yhteisvaikutuksista.

Suunnitelmassa on arvioitu, että riski mahdolliselle pohjaelinympäristö-
jen häiriintymiselle (yli 60 % pohjasta häiriintynyt) on laajinta lounaisilla 
rannikkoalueilla ja Selkämeren ja Merenkurkun sisemmillä rannikkove-
sillä, missä virkistyskäyttö ja ruoppaus on runsasta. Virkistyskäyttö, 
ruoppaaminen ja vesirakentaminen voivat muuttaa rantoja sekä pohjaa 
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radikaalisti. Nämä toimenpiteet, erityisesti virkistyskäytön lisääntymi-
nen, ovat ajankohtaisia muillakin rannikkoalueilla, mutta fyysisen muok-
kaamisen haitallisuuden vähentämisen osatavoite on jätetty pois suun-
nitelmasta. Fyysisen muokkaamisen osatavoite olisi tärkeää säilyttää, 
koska etenkin voimakkaasti rakentuvilla alueilla, kuten pääkaupunki-
seudulla, rannikonläheiset vesialueet ovat vaarassa muokkautua voi-
makkaan rakentamisen johdosta.

Aiemmassa suunnitelmassa kolmas yleistavoite käsitteli luonnonvarais-
ten lajien suojelun tasoa. Ravintoverkkojen osalta toiminnallinen tilanne 
on arvioitu nyt yleisesti hyväksi. Kuitenkin ravintoverkoissa on tapahtu-
nut lajistomuutoksia rehevöitymisen seurauksena ja ilmastonmuutos tu-
lee aiheuttamaan muutoksia jatkossa. Esimerkiksi silakan ja kilohailin 
tilaa voidaan pitää hyvänä, mutta tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen 
seurauksena pienien eläinplanktonlajien runsastuminen voi vaikuttaa 
kantoihin ravinnon laadun kautta. Suunnitelmassa olisikin hyvä ottaa 
riskiperusteisesti huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset kantoihin 
pelkän kaupallisen saalistuspaineen ja virkistyskäytön lisäksi.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa ilmenneitä joitakin yksi-
tyiskohtaisempia parannusehdotuksia ovat lisäksi seuraavat:
- Hydrografisten olosuhteiden muutosten tila todetaan olevan hyvä 
Suomen merialueilla. Tämä arvio on tehty, koska hydrografisten muu-
tosten aiheuttamat meren tilan muutokset keskittyvät vain pienille pinta-
aloille (n. 1% arvioidusta kokonaispinta-alasta). Olisi kuitenkin hyvä 
nostaa esille tosiseikka, että alueilla, joilla hydrografiset olosuhteet ovat 
muuttuneet esim. rakentamisen myötä, muutokset ovat usein voimak-
kaita ja pysyviä. Esimerkkinä lahtialueiden veden vaihtuvuuden häiriin-
tyminen maatäyttöjen tai pengerrysten myötä.
- Kuvattaessa Suomen meriympäristön fysikaalisia ominaispiirteitä tulisi 
tekstiin sisällyttää kuvaus vaihtelevasta rannikko-ulappa gradientista ja 
miten se vaikuttaa eri alueiden ominaisuuksiin. Heikomman veden 
vaihtuvuuden vuoksi Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoiset ran-
nikkoalueet ovat herkempiä maalta tulevalle kuormitukselle kuin avoi-
memmat pohjanlahden rannikot.
- Taulukon 2 "Arviot vaikutuksista Itämeren meriympäristölle"- etenkin 
kohtien 3. ja 7. vaikutukset tarvitsevat tarkennuksia. Kohdan 3. osalta 
viitataan todennäköisesti lisääntyviin käyttöpaineisiin ja kohdassa 7. 
tarkoitettaneen "mereisten luonnonvarojen liikakäytön riski kasvaa".
- Ilmastonmuutoksen vaikutusten osalta sivulla 18 ei mainita ilmaston-
muutoksen potentiaalisista vaikutuksista veden kerrostuneisuuteen. Il-
mastonmuutoksesta johtuvat lämpötilan ja osittain suolaisuuden vaihte-
lut vaikuttavat myös Itämeren veden pystysuuntaiseen sekoittumiseen, 
joka olisi hyvä nostaa esiin tässä yhteydessä. Pystysuuntainen sekoit-
tuminen osittain määrittelee pintaveden ravinnepitoisuuksien tasoa. Tä-
ten sekoittumisen tehokkuuden pitkän aikavälin muutokset olisi hyvä 
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esittää siten, että fysikaalisten prosessien aiheuttamia muutoksia pinta-
veden ravinnepitoisuuksissa voidaan arvioida suhteessa valunnan pi-
toisuuksien määrään. Tätä arvioita varten tarvitaan myös tiedot Itäme-
ren syvä-, väli- ja pintaveden ravinnepitoisuuksista.
- Sivulla 26 näkösyvyyden indikaattori [D5C4] rannikkovesien osalta to-
detaan: "kynnysarvot alitetaan…" mikä todennäköisesti tulisi olla muo-
dossa "kynnysarvot ylitetään…"
- Sivulla 65 kappale "Miten rehevöitymistä arvioidaan" on jokseenkin 
vaikeaselkoinen. Miten "rehevöitymistilan kokonaisarvio" ja "kokonais-
rehevöitymistaso" eroavat toisistaan?
- Sivulla 101 viitataan sinileväkukintoja kuvaavan indikaattorin kuvauk-
seen kappaleessa 5.1. Tässä kappaleessa ei kuitenkaan kuvata indi-
kaattoria vaan esitetään indikaattorilla saatuja tuloksia. Kasviplankton-
indikaattoriosuudet ovat muutoinkin raportissa selvennystä vaativia. 
- Sivulla 101 asiaa tuntematon ei tiedä mitä on Alg@line -näytteenotto.
- kuva 59. Kuvien mustalla viivalla ei ole selitettä (lineaarinen regres-
sio?)

Päätöksen perustelut

Lausuntopyyntö

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus 
merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroo-
pan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on me-
riympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saak-
ka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa 
kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa val-
mistui vuonna 2012 ja nyt on käynnissä kyseisen asiakirjan tarkistami-
nen. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa sisältää hyvän tilan 
määritelmät, nykytilan arvion ja yleiset ympäristötavoitteet indikaattorei-
neen. Merenhoitosuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seurantaohjelma, jo-
ka tarkistetaan vuonna 2020 ja vuonna 2021 tarkistettava toimenpi-
deohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään valtioneuvostol-
le päätettäväksi vuoden 2021 lopussa.

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytävät lausun-
toa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan 
tarkistukseksi, joka muodostuu asiakirjasta ”Suomen meriympäristön ti-
la 2018”. Lausuntopyyntö koskee myös kolmea tausta-asiakirjaa Hyvän 
meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon yleisten ympäristöta-
voitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän 
tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt sekä Itämeren suojelukomis-
sion (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevän englanninkielisen ra-
portin ”State of the Baltic Sea” ensimmäistä versiota. Lisäksi palautetta 
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voi antaa SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistami-
sen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta. 
Ehdotuksesta kuullaan 8.1.2018–16.2.2018 välisenä aikana.  Lausun-
topalautteen toivotaan osoittavan Suomen meriympäristön tila 2018 –
raportissa ja tausta-aineistossa olevia mahdollisia epäkohtia tai puuttei-
ta sekä myönteisiä seikkoja. Palaute otetaan huomioon, kun asiakirja 
viimeistellään 30.6.2018 mennessä ja palautteesta koostetaan tiivistel-
mä.

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi
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§ 91
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi; Lapsikohtainen bud-
jetointi kaupunkistrategian valmistelussa

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Vesi-
kansa) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 asiaa eräiden vuoden 2016 talousarvioon 
merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja 
käyttötarkoituksen muuttaminen, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päät-
tää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet 
siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa.” (Sanna Vesikansa)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 
mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjal-
linen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä vii-
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meistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitet-
tava erikseen myös muille valtuutetuille. 

Toivomusponnen johdosta on saatu opetuslautakunnan ja varhaiskas-
vatuslautakunnan lausunnot.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 § 71, että Helsingin kaupungin yllä-
pitämien peruskoulujen budjettikehyslaskennassa luovutaan vuoden 
2018 alusta alkaen tuntikehyskaavaan perustustuvasta opetus- ja 
avustajaresurssien laskennasta. Nämä korvataan euroa/oppilas-pohjai-
sella laskennalla, joka vaihtelee koulutusasteittain ja koulutusmuodoit-
tain. Lisäksi perusopetuksessa on käytössä oppilasmäärästä riippuma-
ton koulukohtainen perusmääräraha, joka turvaa oppilasmäärältään 
pienille kouluille suhteellisesti suuremman resurssin kuin oppilasmää-
rältään suurille kouluille. Koulukohtaisissa budjeteissa huomioidaan 
myös koulujen erot henkilöstörakenteessa.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa 16.5.2017 § 66 todetaan, et-
tä varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa ja kehittää lapsikohtaisia 
budjetointiperiaatteita on tarkoituksenmukaista selvittää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan käynnistymisen, eli 1.6.2017 jälkeen.

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt 
kaupungin talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 
2018–2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa ta-
lousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousar-
vioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 
13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja 
liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 
2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden 
myöhempiä talousarvioita ja –suunnitelmia

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osa-
na vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimi-
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sen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuk-
sen raamin puitteissa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteut-
tamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toimin-
nan seurantaa.

Kaupunkistrategia ei sisällä kirjausta siitä, että strategiakauden aikana 
suunniteltaisiin tai oltaisiin siirtymässä lapsikohtaiseen budjetointiin. 
Kaupunkistrategiassa on kuitenkin lukuisia kirjauksia, jotka liittyvät kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaan. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus säilytetään nykyisellä tasolla. 
Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on mak-
sutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä. Val-
tuustokauden aikana valmistellaan päätökset maksuttomuuden ulotta-
misesta myös nuorempiin ikäryhmiin. Englannin kielisen koulutuksen ja 
varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan. Kiinan kielen 
opetusta laajennetaan sekä vahvistetaan muuta kielikylpy- ja kielirikas-
teista opetusta. Lisäksi Helsingissä laaditaan maahanmuuttajien osaa-
mistason kohottamiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuis-
koulutukseen. Kaupunki huolehtii myös riittävästä suomi ja ruotsi toise-
na kielenä-opetuksesta ja kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2018 tu-
losbudjetissa on varauduttu turvaamaan perusopetuslain mukaisen ilta-
päivätoiminnan paikat kaikille halukkaille ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 2, Kvsto 15.2.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä
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Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 66

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponnesta koskien kau-
punkistrategian valmistelun yhteydessä selvittämistä mahdollisuudesta 
siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa:

Varhaiskasvatuksessa on jaettu määrärahat talousarviossa ja käyttö-
suunnitelmassa saadun talousarvioraamin mukaisesti eri toimintoihin 
seuraavasti: Päiväkotihoito, ostopalvelupäiväkotihoito ja maksusitou-
mukset, perhepäivähoito, lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidontuki 
sekä leikkitoiminta. Lisäksi hallinnolla on ollut omat määrärahansa, ku-
ten on ollut viraston yhteisiä määrärahoja. Määrärahojen jako eri toi-
mintoihin perustuu muun muassa edellisen vuoden tilinpäätökseen, ku-
luvan vuoden toteutuneisiin virallisiin ennusteisiin sekä talousarviovuo-
den arvioituihin menoihin jakautuen eri tiliryhmiin.  

Edellä mainituille toiminnoille on laskettu suoritekohtaiset yksikkökus-
tannukset. Suoritetavoitteet lasketaan tilanteessa 31.12. Yksikkökus-
tannukset ovat €/lapsi omissa päiväkodeissa, €/lapsi ostopalvelupäivä-
kodeissa (sis. maksusitoumukset), €/lapsi perhepäivähoidossa, €/lapsi 
lasten kotihoidontuella ja € /lapsi yksityisenhoidontuella. Alle kouluikäis-
ten kerholasten yksikkökustannuksena(€/lapsi kerhossa) on käytetty 
keskimääräistä kustannusta kerhojen vaihtelevan koostumuksen vuok-
si. Virallisten ennusteiden yhteydessä seurataan edellä mainittujen toi-
mintojen kustannusten toteutumista sekä lasten määrän toteutumista ja 
ennustetaan näiden perusteella toimintojen yksikkökustannuksia.

Varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa ja kehittää lapsikohtaisia 
budjetointiperiaatteita on tarkoituksenmukaista selvittää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan toiminnan käynnistymisen, eli 1.6.2017 jälkeen. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.04.2017 § 51
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HEL 2017-001972 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskoulujen nykyiset määrärahojen laskentaperiaatteet perustuvat 
opetuksen resursseja lukuun ottamatta arvioituihin todellisiin kustan-
nuksiin (vuokrat, tukipalvelut), oppilasmäärästä riippuviin resursseihin 
ja joiltain osin tarveharkintaan. Poikkeuksena ovat kuitenkin olleet ope-
tuslautakunnan päättämät peruskoulujen tuntikehyskaavat, sekä positii-
visen diskriminaation määrärahojen laskentaperiaatteet. Tuntikehys-
kaavat tuottavat pääsääntöisesti koulun oppilasmäärään ja joiltain osin 
opetusryhmien määrään (esim. luokkamuotoinen erityisopetus, valmis-
tava opetus, esi- ja lisäopetus) pohjautuvan laskennallisen tuntimäärän 
opetukseen ja koulunkäyntiavustajiin. Nämä eurotetaan osaksi perus-
koulujen kokonaisbudjettikehyksiä koulukohtaisilla tuntihinnoilla, jotka 
perustuvat edellisen vuoden toteutuneisiin tuntihintoihin. 

Opetusvirasto on valmistellut opetuslautakunnan päätettäväksi uudiste-
tut periaatteet. Opetuslautakunta käsitteli niitä 14.2.2017 kokoukses-
saan ja päätti palauttaa ne uudelleen valmisteltavaksi. Opetuslautakun-
ta käsittelee uutta esitystä kokouksessaan 25.4.2017. 

Uusia laskentaperiaatteita on valmisteltu yhteistyössä viraston hallin-
non, rehtoreiden sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Laskentaperiaat-
teet on käyty läpi sekä suomen- että ruotsinkielisten rehtoreiden kans-
sa helmikuussa 2017 järjestetyissä tilaisuuksissa. 

Opetuslautakunnan päättämiä positiivisen diskriminaation periaatteisiin 
ei esitetä muutoksia. Myöskään virastossa määriteltäviä muita lasken-
taperiaatteita (vuokrat, tukipalvelut, aine- ja tarvikemäärärahat, harkin-
taan perustuvat määrärahat) ei ole tarkoitus muuttaa. 

Rahoitusperiaatteita esitetään muutettavaksi nyt tuntikehyskaavoilla 
laskettavien opetuksen ja avustuksen resurssien osalta. Ne lasketaan 
esityksen mukaan jatkossa pääosin euroa/oppilas eli euroa/lapsi-peri-
aatteella. Esitykseen sisältyy oppilasmäärästä riippumaton koulukohtai-
nen perusmääräraha, joka turvaa oppilasmäärältään pienille kouluille 
suhteellisesti suuremman resurssin kuin oppilasmäärältään suurille 
kouluille. Budjeteissa huomioidaan esityksen mukaan myös koulujen 
väliset erot henkilöstörakenteessa. 

Varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa budjetointiperiaatteita on 
perusteltua selvittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnan 
käynnistymisen jälkeen kokonaisuutena (sekä suomen- että ruotsinkie-
linen varhaiskasvatus). 
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Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 92
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi toimenpiteistä pitkäaikais-
työttömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien työmarkkinatuen kus-
tannusten vähentämiseksi

HEL 2017-001989 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Hakanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittämistä, toimintakatteen alittamista ja käyttötarkoituksen 
muuttamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivo-
musponnen:

”Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä 
kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntao-
suus) voidaan vähentää.” (Yrjö Hakanen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
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dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille. 

Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on tutkimusajankohta-
na ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai pidemmän ajan, jol-
loin kaikista pitkäaikaistyöttömistä ei makseta työmarkkinatuen kuntara-
hoitusosuutta. Kaupunki on velvollinen suorittamaan Kelalle 50 pro-
senttia yli 300 päivää ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työttömyyden pe-
rusteella työmarkkinatukea saaneen kuntalaisen työmarkkinatuesta. 
Näihin kustannuksiin on kulunut kalenterivuonna 2017 kunnan varoja 
yhteensä 63 201 349 euroa. Kustannukset ovat kasvaneet edellisvuo-
teen verrattuna noin 4,3 prosenttia eli noin 2 600 000 euroa. Kuntara-
hoitusosuuslistalla olevien asiakkaiden määrä on kuitenkin kääntynyt 
loppuvuodesta laskuun ja vähentynyt elokuusta marraskuuhun verrattu-
na noin 5,7 prosenttia. 

Toimeentulotukea aiemmin saaneet henkilöt ovat siirtyneet vuodesta 
2017 alkaen aiempaa enemmän työmarkkinatuen piiriin, koska Kela on 
aktiivisesti ohjannut toimeentulotuen asiakkaansa ilmoittautumaan TE-
toimiston työnhakija-asiakkaiksi. Muutosta on edelleen korostanut en-
nen 1.7.2012 asetettujen työttömyysetuuden estävien työssäolovelvoit-
teiden purkautuminen vuonna 2017, minkä vuoksi osa toimeentulotuen 
saajista on siirtynyt uudelleen työmarkkinatuen piiriin. Helsingissä on 
myös muista suurista kaupungeista poikkeava toimeentulorakenne; 
noin 12 prosenttia kuntalaisista asui vuonna 2016 toimeentulotukea 
saaneessa kotitaloudessa (Espoo 8,8%; Vantaa 11,2%; Turku 8,0%; 
Tampere 10,8%; Oulu 6,8%). Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen saa-
jien välisen muutoksen voidaan tällöin katsoa vaikuttaneen Helsingissä 
muita suuria kaupunkeja voimakkaammin. Kuntarahoitusosuuslistalla 
on myös vaihtelevien arvioiden mukaan jopa 25-40 prosenttia työhön 
eri syistä kykenemättömiä vajaakuntoisia henkilöitä, mutta vain 9 pro-
senttia kuntarahoituslistan asiakkaista sai Kelan sairauspäivärahaa 
vuonna 2017. Liitteenä oleva selvitys vahvistaa tätä jo aiemmin todet-
tua monimuotoisuutta kuntarahoitusosuuden piirissä olevista henkilöis-
tä. 

Työllisyydenhoidon toimenpiteinä kaupunki tarjoaa vuosittain palkkatu-
kityöpaikan reilulle tuhannelle työttömälle, joista noin 60 prosenttia on 
kohdistunut kuntarahoitusosuuslistalla oleville asiakkaille. Palkkatuki-
työn suuntaaminen tälle kohderyhmälle on korostunut etenkin vuodesta 
2015 alkaen ja kaupungin tarjoama palkkatukityö järjestetään myös ai-
na vähintään palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä minimipituu-
dessa. Palkkatukityö on kaupungin ainoa palvelu, jolla kunnan työmark-
kinatuen maksuvelvollisuus voidaan poistaa pidemmäksi ajaksi (27-37 
kuukautta peruspäivärahan kestosta riippuen). Loput palkkatukipaikat 
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ovat jakaantuneet lakisääteisten velvoitetyöllistettävien sekä muiden 
kohderyhmien kesken. Tavoitteena on, että vähintään sama osuus 
palkkatukipaikoista kohdentuu kuntarahoitusosuuslistalla oleville asiak-
kaille myös vuonna 2018. 

Palkkatukityön ohella kaupunki kannustaa ja tukee asiakkaidensa työl-
listymistä myös yksityisille työnantajille. Tämän mahdollistamiseksi yri-
tyskoordinaattoritoiminnalla etsitään työllistymismahdollisuuksia ja ra-
hallisena tukena myönnetään Helsinki-lisää. Tuettuja Helsinki-lisäjakso-
ja aloitettiin vuonna 2017 noin 550 kappaletta. Lisäksi kaupunki huo-
mioi pitkäaikaistyöttömät lisäämällä työllistämisehtoja hankintojensa 
tarjouskilpailuihin. Työrasti-hankkeella tuetaan omatoimiseen sähköi-
seen työnhakuun kykenevien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Laki-
sääteisiä palveluita ovat monialainen yhteistoiminta (Helsingin TYP) se-
kä sosiaali- ja terveystoimialan järjestämä kuntouttava työtoiminta. 
Kaupungilla on myös monia eri kohderyhmille suunnattuja vakiintuneita 
työttömyyden vähentämiseen tähtääviä rakenteita; mm. nuorille, maa-
hanmuuttajille ja vajaatyökykyisille. Nuorten työttömyys on alentunut 
voimakkaasti vuonna 2017, ja osa tästä myönteisestä kehityksestä 
kuuluu nuorille helsinkiläisille suunnatulle Ohjaamolle. Stadin osaamis-
keskus yhdistää puolestaan kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymi-
sen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille. 

Kuntarahoituslistan seurantaa kehitetään tänä vuonna käyttöönotetun 
SAS-raportoinnin myötä ja kaupunki pyrkii myös edelleen syventämään 
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa asiakaskuntaa koskevan tie-
donvaihdon lisäämiseksi. Kaupungin pitkän tähtäimen tavoitteena on 
saada työmarkkinatuen piiristä pois sellaiset henkilöt, jotka kuuluvat 
eläkkeelle tai muiden tukien ja palveluiden piiriin. Kaupungin työllisyys-
palveluissa selvitetään myös parhaillaan Ohjaamo-tyyppisen matalan 
kynnyksen palvelun tarjoamisen mahdollisuutta yli 30-vuotiaille asiak-
kaille. 

Viitaten työmarkkinoiden myönteiseen kehitykseen sekä työttömyystur-
van uuteen aktiivimalliin, oletettavaa on, ettei kaupungin työmarkkina-
tuen kuntarahoitusosuus kasva enää vuonna 2018. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilannekuva kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista Helsin-
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gissä vuonna 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
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§ 93
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviras-
ton liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyh-
tiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HEL 2017-013933 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lau-
sunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston lii-
kenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE-luonnos): 

Yleiset kommentit

Helsingin kaupunki pitää HE-luonnoksessa esitettyjä tavoitteita hyvinä 
ja kannatettavina. Asiakaslähtöisyys, kannattavuus, tehokkuus, toimin-
tavarmuus sekä digitalisaation mahdollisuuksien aiempaa parempi hyö-
dyntäminen ovat toimintaympäristön muutos huomioon ottaen peruste-
luja lähtökohtia operatiivisen liikenteenohjauksen ja -hallinnan uudistuk-
sen toteuttamiselle. 

Helsingin kaupunki on avoimen datan edelläkävijä ja on pyrkinyt osal-
taan edistämään uuden liiketoiminnan syntymistä avoimen datan hyö-
dyntämismahdollisuuksia lisäämällä. HE-luonnos on linjassa näiden 
kaupungin omien tavoitteiden ja toimintamallien kanssa.

Yleisperustelut

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittäminen 
vaikuttaa etenkin tieliikenteen osalta Helsingin kaupunkiin sekä nykyi-
seen valtion ja kaupungin väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämismah-
dollisuuksiin. Meri- ja rautatieliikenteen osalta muutoksella ei ole mer-
kittävää vaikutusta Helsingin kaupungille.

Helsingin kaupunki ja Liikennevirasto ovat sopineet liikenteenhallinnan 
yhteistyöstä ja sen kehittämisestä Pääkaupunkiseudun liikenteenhallin-
takeskuksessa. Mukana PLH-keskuksen toiminnassa on myös muita 
toimijoita, ml. Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin poliisilaitos. 
Keskuksessa olevilla nykyisillä viranomaistoimijoilla on yhteisenä ta-
voitteena seudun liikennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen, liiken-
teenhallinnan yhteinen kehittäminen, liikenteen sujuvoittaminen sekä 
häiriötilanteiden vaikutusten minimointi mm. liikenteen ohjauksen ja tie-
dotuksen keinoilla. PLH-keskuksessa hyödynnetään seudulta kerättyä 
liikennetietoa liikenteenhallinnan tarpeisiin. Keskuksen työ on Helsingil-
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le tärkeää erityisesti liikennevalo-ohjauksen ja tällä hetkellä myös raitio-
liikenteen ohjauksen kannalta.

Liikenteenohjauksen ja -hallinnan toimintaympäristö muuttuu tieliiken-
teen osalta lähivuosina. Kerättävän tiedon määrä tulee lisääntymään ja 
sitä on tarkoituksenmukaista hyödyntää mahdollisimman laajasti ja mo-
nipuolisesti. Tietoa tullaan hyödyntämään liikenteen ja liikkujien uusissa 
palveluissa sekä nykyisten palveluiden kehittämisessä. Hyötyjinä ovat 
kaikki tie- ja katuverkolla liikkuvat asukkaat ja elinkeinoelämä. Näiltä 
osin muutoksen tavoitteet ovat hyviä ja samansuuntaisia kaupungin ta-
voitteiden kanssa.

Helsingin kaupungin kannalta on keskeistä, että yhteistyö ja sen kehit-
täminen valtion toimijoiden kanssa on myös jatkossa mahdollista ja 
hyödyttää molempia osapuolia. Yhden toimijan muuttuminen viran-
omaistoimijasta yhtiöksi ei saa vaarantaa olemassa olevaa positiivista 
liikenteenhallinnan kehityspolkua. Se ei myöskään saa vaarantaa ny-
kyistä viranomaistoimijoiden välistä sujuvaa ja avointa tiedonvaihtoa, 
joka helpottaa kaikkia osapuolia hoitamaan tehtäviään. Muutoksesta ei 
tule myöskään aiheutua lisäkustannuksia yhtiön viranomaiskumppa-
neille erityistehtäväyhtiölle asetettavasta tuottotavoitteesta riippumatta. 

Tiedonkulkuun liittyvät näkökulmat on tuotu esiin valmistelutyössä. Esi-
tyksen yleisperustelujen mukaan yhtiöittämisen valmistelussa on otettu 
huomioon, että liikenteen ohjaustoimintaan liittyy keskeisesti tehokas, 
poikkihallinnollinen viranomaisyhteistyö sekä toimintaa tukeva, uutta 
teknologiaa hyödyntävä tiedonvaihtoympäristö. 

Toinen kaupungin kannalta tärkeä tekijä on se, että perustettavalla yh-
tiöllä tulee olla jatkossa mahdollisuus tarjota ydinosaamiseensa liittyviä 
palveluita kohtuuhinnalla muille toimijoille. Tällä hetkellä tieliikennekes-
kuksilla on maan ainoana toimijana osaamista liikennetunneleiden, esi-
merkiksi Paloheinän joukkoliikennetunnelin, operointi- ja seurantatehtä-
vistä. Helsinkiin on lähivuosina valmistumassa katuverkon liikennetun-
neleita, joiden operoinnissa olisi tarkoituksenmukaista pystyä kustan-
nustehokkaasti yhteistyössä hyödyntämään olemassa olevaa hyvää 
tietotaitoa.

Edelleen yleisperusteluissa todetaan, että esityksen toteutuessa opera-
tiiviseen liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyviä päällekkäisyyksiä 
voidaan purkaa. Tähän liittyy olennaisesti perustettavaksi esitetyn eri-
tyistehtäväyhtiön ympärille muodostettava liikenteenohjauspalveluista 
vastaava konsernikokonaisuus. 

Helsingin kaupunki pitää esityksen toteutuessa tällaisen konsernin 
muodostamista perusteltuna eri liikennemuotoihin liittyvien erityispiirtei-
den huomioon ottamiseksi niin, että liikenteenohjauksen kokonaisuus ei 
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pirstaloidu ja siiloudu liikaa. Mahdollisen yhtiöittämisen ja liikenteenoh-
jauskonsernin muodostamisen yhteydessä tulee kuitenkin varmistua 
siitä, että valtio-omistajalla on riittävän kattavat ja monipuoliset konser-
niohjauksen keinot käytettävissään, jotta uudistukselle asetettujen toi-
minnallisten ym. tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa. Lisäksi 
tulee varmistaa, että erityistehtäväyhtiön toiminta on riittävän läpinäky-
vää.

Konserniohjauksella tulee myös osaltaan varmistaa, että liikenteenoh-
jauskonserni ei kilpaile yksityisten toimijoiden kanssa, toimii nykyisellä 
tavalla hyvässä yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa, ja on niille myös 
kustannustehokas palveluntuottaja. Konsernin muodostamisen ja sen 
toiminnan tulee osaltaan edistää yksityisen palvelutarjonnan kehittymis-
tä ja lisääntymistä toimialalla.

Helsingin kaupunki pitää HE-luonnoksen yleisperusteluissa kuvattuja 
liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyviä näkökohtia keskeisinä. Jos 
erityistehtäväyhtiön perustamisella voidaan osaltaan edistää päästövä-
hennystavoitteiden saavuttamista esimerkiksi tarpeellisten investointien 
monipuolisempien rahoitusmahdollisuuksien avulla, lisää se Helsingin 
kaupungin näkökulmasta uudistuksen kannatettavuutta.

Muut mahdolliset huomiot

HE-luonnoksessa esitettyjen yhtiöittämiseen liittyvien kustannussäästö-
jen ja toiminnan tehostumisen osalta Helsingin kaupunki toteaa, että 
yhtiöittäminen ei itsessään saa aikaan näitä tavoiteltuja tuloksia. Tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää toimintatapojen ja ajattelumallien 
muuttamista. Esityksen yleisperusteluissa esitettyjä toiminnan tehostu-
miseen liittyviä tekijöitä tulee uudistuksen toteutuessa seurata ja niiden 
toteutumista aktiivisesti edistää.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lausunnon viimeisen kappaleen uudeksi toiseksi 
lauseeksi lisätään seuraavaa:

"Helsingin kaupunki ei näe osakeyhtiömallia tässä asiassa hyödyllisenä 
palveluiden organisointimuotona. Nykyisen muodon säilyttäminen myös 
varmistaa julkisuus-, kielilainsäädännön sekä hallintolain soveltamisen 
kaikkeen asiaan koskevaan toimintaan."

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys lausunnon loppuun:
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“Suunniteltu osakeyhtiö täyttää julkista palvelutehtävää, eikä toimi mil-
tään osin kilpailluilla markkinoilla. Siksi olisi perusteltua lailla säätää, et-
tä siihen sovelletaan julkisuuslakia vastaavasti kuin virastonkin toimin-
taan.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hylkäsi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen äänin 11 
- 3 (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, 
Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hylkäsi Otso Kivekkään vastaehdotuksen äänin 7 - 7 
(1 tyhjä). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Marko Mäenpää, liikenteenhallintayksikön päällikkö, puhelin: 310 37339

marko.maenpaa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, hallituksen esitys laiksi Liikenneviraston liikenteenoh-
jaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi

2 Lausuntopyyntö, luonnos
3 Lausuntopyyntö, lakimuutosesitys, liikenne- ja viestintäministeriö
4 Lausuntopyyntö, lakiehdotukset
5 Lausuntopyyntö, rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut lausunnolle luonnoksen 
hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallin-
tapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Liikenneviraston liikentee-
nohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneu-
vosto oikeutettaisiin luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja 
hallintapalveluiden hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustetta-
valle osakeyhtiölle. Yhtiön toimialana olisi meri-, rautatie- ja tieliikentee-
nohjaus ja -hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyn-
täminen. Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluissa työs-
kentelevä henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. 

Hallituksen tavoitteena on kehittää suomalaista liikennejärjestelmää si-
ten, että se palvelisi entistä paremmin kansalaisten ja elinkeinoelämän 
tarpeita ja tuottaisi kasvavaa lisäarvoa ja hyötyjä koko yhteiskunnalle. 
Liikennejärjestelmän kehittämisellä halutaan samalla luoda edellytyksiä 
hyödyntää digitalisaation, liikenteen älykkään automaation ja palveluis-
tumisen luomia mahdollisuuksia. Liikennejärjestelmän kehittämistyö on 
osa hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön raken-
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tamiseen tähtäävää kärkihanketta. Hallituksen talouspoliittinen ministe-
rivaliokunta linjasi kesäkuussa 2017, että tie- meri- ja rautatieliikenteen 
liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitettäisiin valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019.

Toimintojen yhtiöittämisellä pyritään valmistautumaan toimialan ja toi-
mintaympäristön tuleviin muutoksiin sekä saada liikenteen ohjauksella 
kerättävä tieto nykyistä paremmin hyödyksi koko yhteiskuinnalle. Lisäk-
si tavoitteena on luoda edellytykset operatiivisen liikenteenhallinnan 
palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiselle sekä lisätä toiminnan 
taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta. Myös toiminnan läpinäky-
vyyttä pyritään parantamaan.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. 
päivänä tammikuuta 2019.

Lausunto esityksestä on pyydetty toimittamaan lausuntopalvelu.fi-por-
taalin kautta viimeistään keskiviikkona 7.2.2018.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, kaupunkiym-
päristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Marko Mäenpää, liikenteenhallintayksikön päällikkö, puhelin: 310 37339

marko.maenpaa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, hallituksen esitys laiksi Liikenneviraston liikenteenoh-
jaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi

2 Lausuntopyyntö, luonnos
3 Lausuntopyyntö, lakimuutosesitys, liikenne- ja viestintäministeriö
4 Lausuntopyyntö, lakiehdotukset
5 Lausuntopyyntö, rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 74

HEL 2017-013933 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.02.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Marko Mäenpää, liikenteenhallintayksikön päällikkö, puhelin: 310 37339

marko.maenpaa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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§ 94
Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi keinoista hillitä asumisen 
hinnannousua Helsingissä

HEL 2017-001992 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Terhi Koulumies: Jätetään pöydälle

Palautusehdotus:
Tomi Sevander: Kaupunginhallitus toteaa, että toivomusponteen annet-
tu vastaus on puutteellinen ja palauttaa sen uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallitus painottaa toivomusponnessa korostettuja näkökul-
mia: tarvetta konkreettisiin keinoihin, joilla erityisesti vuokra-asumisen 
hinnan nousua voidaan hillitä ja kasvattaa kohtuuhintaisen asuntotuo-
tannon osuutta AM-ohjelman tavoitteita vastaavalle tasolle. Miten esi-
merkiksi tontinluovutusehdoilla on mahdollista lisätä vastauksessa mai-
nittua rakennusliikkeiden kiinnostusta ARA-tuettua asuntotuotantoa 
kohtaan.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Jan Vapaa-
vuori

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander
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Tyhjä: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Terhi Koulumiehen pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se rau-
kesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta asu-
misen kustannusten nousun pysäyttämisestä 15.2.2017 kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia tuoda selvitys 
keinoista, joilla kaupunki voi hillitä asumisen hinnan nousua. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää vuokra-asumiseen. Olisi tärkeää tuoda selvi-
tys seuraavalle valtuustolle siten, että tulevalla valtuustolla on käytös-
sään konkreettinen keinovalikoima luoda edellytykset kohtuuhintaiselle 
asumiselle, kun se päättää seuraavasta strategiasta.” (Silvia Modig) 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä toteaa, että toivomusponteen on saatu kaupunkiympäristölau-
takunnan lausunto.
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Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan kuvannut hyvin asu-
misen hinnan muodostumista sekä lisäksi asuntotuotantoon ja kaupun-
kisuunnitteluun liittyviä kaupunkistrategiasta, yleiskaavasta ja asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta (AM-ohjelma) tulevia 
tavoitteita. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti uudesta kaupunkistrate-
giasta vuosille 2017–2021 keskiviikkona 27. syyskuuta 2017. Yleiskaa-
vasta ja AM-ohjelmasta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 
2016. 

Yksi tärkeimmistä keinoista asumisen hinnannousun hillitsemisessä on 
riittävän asuntotuotannon turvaaminen. Kaupunki pyrkii määrätietoisesti 
saavuttamaan asetetut tavoitteet aina kaavoitettavan tonttimaan mää-
rästä riittävään vuosittaiseen tontinluovutukseen. Monipuolinen asunto-
jen hallintamuotojakauma turvaa osaltaan erihintaisten ja erilaisille koti-
talouksille sopivien asuntojen tuottamisen. Helsingin tavoitteena on, et-
tä korkotuettua vuokratuotantoa on neljännes kaikesta uudesta asunto-
tuotannosta. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) omistaa noin 48 000 vuokra-
asuntoa, joissa asuu noin 90 000 helsinkiläistä. Keskivuokra Hekan 
asunnoissa on kuluvana vuonna 11,61 euroa kuukaudessa neliömetril-
tä. Kaupungilla on lisäksi asunto-omaisuutta muiden tytäryhtiöiden 
kautta. Asuntoja on yhteensä yli 58 000, mutta osa asuntokannasta on 
mm. työsuhdeasuntokäytössä. Hekan lisäksi muita kaupungin vuokra-
asuntoja omistavia kiinteistöyhtiöitä ovat KOy Auroranlinna, Oy Helsin-
gin Asuntohankinta Ab ja KKOy Helsingin Korkotukiasunnot.

Kaupunkiympäristötoimialan asuntotuotanto (ATT) vastaa kaupungin 
uusien asuntojen rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. 
AM-ohjelman mukaan ATT:n asuntotuotannon tavoitteet ovat:

Valtion tukemat vuokra-asunnot 750 asuntoa / vuosi 
Välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus-tai osaomis-
tusasunnot

 
750 asuntoa / vuosi

Vapaarahoitteisen asumisen hintaan vaikuttaa merkittävästi asunto-
markkinoiden suhdannevaihtelut, jotka liittyvät ensi sijassa rahoitus-
markkinoihin ja yleiseen talouskehitykseen. Tällä hetkellä uudisasunto-
tuotannossa on noustu korkealle tasolle. Positiivisen talouskehityksen 
myötä omistusasuntojen kysyntä kasvaa ja rakennusliikkeiden kiinnos-
tus ARA-tuettua asuntotuotantoa kohtaan vähenee. Tämä vaikuttaa 
myös kaupungin oman asuntotuotannon kustannuksiin.

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki panostaa kohtuuhintaiseen 
vuokra-asuntotuotantoon AM-ohjelman mukaisesti ja selvittää aktiivi-
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sesti toimenpiteitä asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi. Yhtenä kei-
nona on mm. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 77

HEL 2017-001992 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.02.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 206

HEL 2017-001992 T 00 00 03

Hankenumero 5264_151
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin voimakas kasvu ja asuntojen kova kysyntä ovat nostaneet 
merkittävästi asumisen hintaa. Samalla asumisväljyyden kasvu on py-
sähtynyt: Helsingissä asutaan muuta Suomea kalliimmin ja ahtaammin. 
Yksi tärkeimmistä keinoista asumisen hinnannousun hillitsemisessä on 
riittävän asuntotuotannon turvaaminen: kaupungin tulisi hyvin määrätie-
toisesti panostaa siihen, että asetetut tavoitteet aina kaavoitettavan 
tonttimaan määrästä riittävään vuosittaiseen tontinluovutukseen saavu-
tetaan ja että mahdolliset syyt tavoitteiden toteutumatta jäämiselle sel-
vitetään ja epäkohdat korjataan. Lisäksi on huomioitava, että rakennus-
maan riittävä tarjonta ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi asuntomarkki-
noiden suhdannevaihteluihin, jotka liittyvät ensi sijassa rahoitusmarkki-
noihin ja yleiseen talouskehitykseen. 

Helsingin uusi yleiskaava, kaupunkikaava, mahdollistaa kaupungin kas-
vun noin 860 000 asukkaan kaupungiksi vuonna 2050. Kaupunkikaava 
ohjaa kantakaupungin laajenemista kaupunkibulevardien varsille, raide-
liikenteen solmukohtien täydennysrakentamiseen ja uusille rakentami-
salueille, kuten Malmin lentokentälle. Kaupunkikaava mahdollistaa 
myös kestävän, viihtyisän ja tasapuolisesti kehittyvän kaupungin raken-
tamisen. Se turvaa joukkoliikenne- ja pyöräilyverkoston kehittämisen, 
riittävät virkistysalueet ja palveluverkoston sekä hyvän asumisympäris-
tön.

Helsingin strategiassa on asetettu tavoitteeksi rakentaa vuosittain 
6 000 asuntoa (2017−2018) ja nostaa tavoitetta valtuustokauden lopus-
sa 7 000 asuntoon vuosittain (2019−2021). Tähän tavoitteeseen pääse-
minen edellyttää, että asemakaavoitettavan asuntokerrosalan määrä 
on vuosittain 700 000 k-m2. Tästä täydennysrakentamisen osuus on 
40 %. 

Helsingin korkeammat rakentamiskustannukset muuhun maahan ver-
rattuna syntyvät mm. infrarakentamisesta ja haastavista perustamisolo-
suhteista (kaupungissa on rakennettu jo ns. helpot rakennuspaikat). 
Myös ylikuumentuneilla asuntomarkkinoilla on osansa hinnanmuodos-
tuksessa: kaupunkiasumisen mahdollistama sujuva arki houkuttelee 
yhä useampia, erityisesti lapsiperheitä. Riittävän monipuolisen asunto-
tarjonnan puute nostaa koko Helsingin hintatasoa.   

Kaupunkisuunnittelun keinot asuntojen hinnan nousun hillitsemiseen 
ovat monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisien ja toimivien asuina-
lueiden suunnittelu. Erittäin tärkeää on alueellisen eriarvoisuuden eh-
käiseminen, johon voidaan vaikuttaa täydennysrakentamisen hyvällä 
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laadulla sekä palvelu-, virkistys- ja joukkoliikenneverkostojen suunnitte-
lulla ja toteutuksella. Uudet asuinalueet suunnitellaan riittävän tehok-
kaiksi ja ns. oikeisiin paikkoihin joukkoliikenteen ja valmiin infraraken-
teen välittömään läheisyyteen. 

Maankäytölliset tavoitteet eri alueilla sijaitseville kaavahankkeille tulee 
asettaa harkiten ja tarkoituksenmukaisesti. Näin erityisesti alueilla, jois-
sa asuntojen oletettu realistinen myyntihinta ja vuokrataso asettavat 
keskeisen rajoitteen sille, kuinka korkeaksi tonttien rakennuskustannuk-
set voivat nousta. Tarkkojen ja yksityiskohtaisten kaavamääräysten vai-
kutuksia asuntotuotannon kalleuteen on tutkittu useissa sekä kansalli-
sissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Yksittäisillä rakennusten laa-
tua määrittävillä kaavamääräyksillä on hyvin vähän vaikutuksia raken-
tamisen kokonaiskustannuksiin. Useimmat laatua määrittävät määräyk-
set pyrkivät myös rakennusten ekologisuuden tai elinkaaren parantami-
seen ja mm. hillitsemään tulevia korjauskustannuksia. On erityisen tär-
keää, että myös kohtuuhintainen ja vuokra-asuntotuotanto synnyttävät 
hyvää ja laadukasta kaupunkiympäristöä, jossa asukkaat viihtyvät. 

Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen kiinnitetään erityistä huomio-
ta. Kaavamääräyksiä ollaan asemakaavapalvelussa kehittämässä si-
ten, että niiden sisältö, ohjausvaikutus ja tulkinta selkeytyvät – kuitenkin 
Helsingille ominaisesta hyvästä rakentamisen laadusta tinkimättä.  

Rakentamisen käynnistäminen edellyttää myös riittävää tontinluovutus-
ta vuosittain. Kaupungin tavoitteena on myydä tai vuokrata tontteja 
asuntotuotantoon vähintään 380 000 k-m2 vuosittain. Tämä vastaa 
noin 4 320 asunnon rakentamista. AM-ohjelman mukaisesti hallinta- ja 
rahoitusmuodoista päättäminen tapahtuu kaupungin maalla tontinluo-
vutusvaiheessa sekä valtion ja yksityisen maalla neuvotteluin ja maan-
käyttösopimuksin. Asemakaavoituksessa huolehditaan, että kohtuuhin-
taiseen asuntotuotantoon on riittävästi tontteja kaikkialla Helsingissä. 
Potentiaalisia säänneltyyn vuokratuotantoon soveltuvia tontteja tutki-
taan yhteistyössä asuntotuotantopalvelun kanssa jo asemakaavoituk-
sen yhteydessä, jolloin rakentamisen tehokkuuteen ja muihin merkittä-
viin maankäytöllisiin haasteisiin voidaan yhdessä kehittää kustannuksia 
hillitseviä ratkaisuja.    

Kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi on meneillään useita yhteis-
työprojekteja mm. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman osana. Kaupunkiym-
päristön toimialalla tehdään laajaa yhteistyötä asumisen hinnannousun 
hillitsemiseksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Ulla Kuitunen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 95
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 5.2.2018
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 6.2.2018
- ympäristö- ja lupajaosto 9.2.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 6.2.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto 6.2.2018
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 7.2.2018
- taloushallintopalveluliikelaitos 7.2.2018
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 8.2.2018
  
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 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ja 95 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid Pia Pakarinen

Tomi Sevander Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.03.2018.


