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Kokousaika 12.03.2018 16:00 - 17:31

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
poistui 17:12, poissa 156 §

Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari

poistui 17:26
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

Muut

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

johtaja
poistui 17:21

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
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Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja

poistui 17:27
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri

poistui 16:37, läsnä: 136 - 138 §:t
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:37, läsnä: 
osa 138 §:ää

Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:37, läsnä: 
osa 138 §:ää

Kaijansinkko, Matti tiimipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:37, läsnä: 
osa 138 §:ää

Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 17:31, läsnä: 
osa 156 §:ää

Säntti, Outi projektinjohtaja
asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:37, läsnä: 
osa 138 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
136 - 155 §:t

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
156 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
136 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
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137 - 156 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
136 - 156 §:t
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§ Asia

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

137 Asia/2 V 28.3.2018, Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen

138 Asia/3 V 28.3.2018, Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myyminen sekä 
liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopimus-
kokonaisuuden hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 
20811/5)

139 Asia/4 Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi

140 Asia/5 Lainan myöntäminen Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n pe-
rustettavan yhtiön lukuun

141 Asia/6 Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle

142 Asia/7 Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2018

143 Asia/8 Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen 
eriytymisen torjumiseen

144 Asia/9 Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta

145 Asia/10 Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset 
palkkioperusteet

146 Asia/11 Hankintaoikaisuvaatimus (matkatoimistopalveluiden hankinta)

147 Asia/12 Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi suhtautumisesta jatkossa 
Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin

148 Asia/13 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koulujen liikuntatilo-
jen maksuttomasta käytöstä kouluajan jälkeen iltaisin

149 Asia/14 Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi työntekijöiden asumi-
sen jatkuvuuden turvaamisesta

150 Asia/15 Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi tulotason tarkastamatta jättä-
misestä pakollisessa asunnonvaihdossa

151 Asia/17 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle muistiosta esittävän taiteen ja 
museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi

152 Asia/18 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle
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153 Asia/19 Kaupunkistrategian mittarit

154 Asia/20 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Turussa 10.-11.4.2018

155 Asia/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

156 Asia/16 Raitioliikenteen kehittämisohjelma
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§ 136
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 Pia Pa-
karisen ja Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajiksi Otso Kivekkään ja 
Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 137
V 28.3.2018, Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiasta-
dionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen

HEL 2018-001270 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Stadion-säätiölle Olympiastadio-
nin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen 90 miljoonan euron suu-
ruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on ly-
hennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksy-
miä velan yleisiä ehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukemi-
nen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin 
kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta 
vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä 
käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin 
Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vas-
taavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että 
perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui 
osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen 
Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen 
rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset
tarkentuivat 3.11.2014 päivätyssä hankesuunnitelmassa 209
miljoonaan euroon (alv 0 % ). Talouspoliittinen ministerivaliokunta puol-
si 21.10.2014 valtion osallistumista perusparannuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin enintään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupungin-
valtuusto hyväksyi 11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitelman ja 
päätti kaupungin osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus-
ja uudistamishankkeeseen olevan vastaavasti enintään 104,5 miljoo-
naa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoi-
tusosuuden korottamisen Olympiastadionin perusparannus- ja uudista-
mishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 130,5 miljoonaan eu-
roon. Täytäntöönpanon edellytyksenä on valtion osallistuminen kustan-
nuksiin yhtä suurella osuudella.

Valtio on tähän mennessä myöntänyt hankkeeseen 103,2 miljoonaa 
euroa ja kaupunki 12,7 miljoonaa euroa. Stadion-säätiö hakee kaupun-
gilta 90 miljoonan euron lainaa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on 
tällä hetkellä hankkeeseen varattuja varoja 119,7 miljoonaa euroa. 

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti myöntää lainan, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopää-
töksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosas-
ton varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 4 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/2
12.03.2018

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 138
V 28.3.2018, Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myyminen sekä 
liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopi-
muskokonaisuuden hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 
20811/5)

HEL 2018-002162 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

1

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä SRV Rakennus Oy:n (y-tunnus 
1728244-6) 31.3.2016 päivätyn ja 19.2.2018 uudistetun liitteenä 1 ole-
van Länsisataman (20) Jätkäsaaren korttelin nro 20811 tonttia nro 5 
(kiinteistötunnus 91-20-811-5, pinta-ala 8 571 m2, os. Hampurinkuja), 
sillä olevaa nk. Bunkkerin rakennusta sekä rakennukseen saneeratta-
via liikunta- ja uimahallitiloja koskevan tarjouksen.   

2

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan luonnoksen 
mukaisen kiinteistönkaupan esisopimuksen ja liitteenä 3 olevan luon-
noksen mukaisen toteutussopimuksen hyväksymistä.

Kauppahinta on yhteensä vähintään kaksikymmentäkaksimiljoonaa 
seitsemänsataakymmenentuhatta (22 710 000,00) euroa. Lisäksi kaup-
pahintaa tarkistetaan vuotuisella kahden (2) prosentin suuruisella koro-
tuksella Helsingin kaupunginvaltuuston Bunkkerin hankkeen toteuttami-
sen edellyttämän sopimuskokonaisuuden hyväksymistä koskevan lain-
voimaisen päätöksen ja lopullisen kauppakirjan allekirjoituspäivän väli-
seltä ajalta.  

3

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä mainittua kohdetta koske-
van lopullisen kiinteistönkaupan edellä todettujen ja esisopimuksesta il-
menevien ehtojen ja periaatteiden sekä kaupungin tavanomaisesti 
käyttämien ehtojen mukaisesti.

B

1
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 4 olevan Jätkäsaaren 
Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uimahallitilojen han-
kesuunnitelman (4.1.2016, päivitys 27.2.2018). 

2

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan liikunta- ja ui-
mahallitiloja koskevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisen vuokraso-
pimuksen.

Liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukau-
dessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukaudes-
sa. Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja 
määritelty pitäen perusindeksinä tammikuun 2016 indeksipistelukua.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen, projektin-
johtaja Outi Säntti, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre ja tiimipäällik-
kö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että liitteeksi 8 lisätään selvitys 
Jätkäsaaren väliaikaisista liikuntatiloista.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistökaupan esisopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus
3 Toteutussopimus
4 Hankesuunnitelma
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 IBEn tarjous.pdf
7 Apollo-Rakenne Oyn tarjous 25.2.2018.pdf
8 Jätkäsaaren väliaikaiset liikuntatilat, selvitys 12.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antajat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2016 (121 §) valita SRV Ra-
kennus Oy:n Bunkkerin hankekokonaisuuden toteuttajaksi julkisena 
hankintana toteutetun EU:n laajuisen ideakilpailun perusteella. Kilpailu-
menettelyssä ei tuolloin saatu muita hyväksyttäviä tarjouksia. Helsingin 
hallinto-oikeus on 11.9.2017 antamallaan päätöksellä nro 17/0675 ku-
monnut valtuuston päätöksen. 

Länsisataman Jätkäsaaren Bunkkerin toteuttaminen on viivästynyt hal-
linto-oikeuskäsittelyn johdosta. Liikuntatilojen ja uimahallin saaminen 
Jätkäsaareen on edelleen tarpeellista ja ajankohtaista ja niiden toteut-
taminen Bunkkeriin on mainittu kaupungin strategiassa eräänä kärki-
hankkeena. Jätkäsaareen rakenteilla oleva koulu tulee käyttämään 
Bunkkerin liikuntatiloja. Liikuntatilojen ja uimahallin toteuttaminen tulee 
kuitenkin nähdä laajempana liikuntainvestointina kaikkien kuntalaisten 
hyväksi. 

Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kaupungin toimialat ovat yhteis-
työssä kartoittaneet eri etenemisvaihtoehdot Bunkkerin hankkeen edis-
tämiseksi. Neuvotteluissa on todettu yksimielisesti, että asia tulisi val-
mistella yksityisoikeudellisena kiinteistökauppana hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaisesti ja että neuvotteluja Bunkkerin hankkeen toteutta-
miseksi on perusteltua jatkaa ensisijaisesti jo aiemmin kilpailulla valitun 
kumppanin eli SRV Rakennus Oy:n kanssa yhtiön jo aiemmin esittä-
män ja kaupungin hyväksymän tarjouksen pohjalta sekä niin, että aiem-
min laadittuihin sopimuksiin tehdään ainoastaan välttämättömät ns. tek-
nisluonteiset tarkistukset. Tällä luodaan edellytykset hankkeen mahdol-
lisimman nopealle toteutukselle, sillä merkittävät turvallisuus- ja kustan-
nusperusteet puoltavat asian mahdollisimman nopeaa ratkaisemista.

SRV Rakennus Oy on uudistanut aiemmin tekemänsä tarjouksen ja yh-
tiön kanssa on saavutettu neuvottelutulos Bunkkerin hankkeen toteutta-
miseen liittyvästä sopimuskokonaisuudesta. Kaupunki tekee Bunkkerin 
kehittäjäksi, suunnittelijaksi ja rakentajaksi esitettävän toteuttajan eli 
SRV Rakennus Oy:n kanssa kokonaisvastuullisen toteutussopimuksen 
yksityisistä asuintiloista ja kaupungin käyttöön tulevista uimahalli- ja lii-
kuntatiloista muodostuvan kokonaisuuden toteuttamisesta. Toteuttaja 
vastaa kiinteistön toiminnallisesta ja kaupallisesta konseptista lukuun 
ottamatta kaupungin käyttöön toteutettavia uimahalli- ja liikuntatiloja, 
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joiden toiminnallinen sisältö, tilaohjelma ja laatutaso on määritelty kau-
pungin toimesta. Hankesuunnitelman mukaan Bunkkerin uimahalli- ja 
liikuntatilat toteutetaan kaupungille vuokratiloina siten, että vuokrattavia 
tiloja on yhteensä noin 13 080 htm2. Kaupunki tekee vuokratiloista 
määräaikaisen 25 vuoden pituisen vuokrasopimuksen, johon sisältyy 
osto-optio. Bunkkerin kiinteistö myydään kiinteistökaupan esisopimuk-
sen mukaisesti SRV Rakennus Oy:lle yhteensä vähintään 22,71 miljoo-
nan euron kauppahinnalla.

SRV Rakennus Oy on aktiivisesti edistänyt Bunkkerin hankekokonai-
suuden toteutussuunnittelua valtuuston hankintapäätöksen jälkeen ja 
sillä on suunnittelulliset, rahoitukselliset ja muut edellytykset hankkeen 
rakentamisen nopealle aloittamiselle. Bunkkerin tonttia koskeva ase-
makaava perustuu SRV Rakennus Oy:n kilpailussa esittämiin ja neu-
votteluvaiheessa jatkotyöstettyihin suunnitelmiin, jotka täyttävät kau-
pungin asettamat kaupunkikuvalliset, arkkitehtoniset ja toiminnalliset ta-
voitteet sekä vaatimukset. SRV Rakennus Oy:n valintaa Bunkkerin 
hankekokonaisuuden toteuttajaksi ja kiinteistön ostajaksi voidaan näin 
ollen pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena ja kokonaista-
loudellisesti perusteltuna valintana.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Bunkkeri

Helsingin kaupunki omistaa Jätkäsaaressa sijaitsevan, voimassaolevan 
asemakaavan muutoksen nro 12173 mukaisen tontin (YUA) 20811/5, 
jolla Bunkkeri-niminen rakennus sijaitsee. Rakennuksen koko on nykyi-
sellään noin 38 800 m2. 

Vuonna 1972 valmistunut kappaletavaravarasto, Bunkkeri, on suuren 
kokonsa ja lujan rakenteensa johdosta muunneltavissa asuinalueen 
palvelutoimintojen käyttöön. Sijaintinsa ja joukkoliikenneyhteyksien joh-
dosta rakennukseen sijoitettavat toiminnot ovat Jätkäsaaren lisäksi 
myös laajemmin saavutettavissa. Rakennus sijaitsee toteutettavan lii-
kuntapuiston vieressä ja muodostaa sen kanssa toimivan kokonaisuu-
den.  

Liikuntatilojen ja uimahallin hankesuunnitelma

Jätkäsaaren Bunkkerin liikuntatilojen ja uimahallin toteuttamisesta 
vuokratiloina on laadittu 4.1.2016 päivätty hankesuunnitelma. Kaupun-
ginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 11.5.2016 (121 §). Hallinto-
oikeus on sittemmin jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla kumon-
nut valtuuston päätöksen.
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Liikuntatilojen ja uimahallin saaminen Jätkäsaareen on edelleen ajan-
kohtaista ja tarpeellista. Tästä syystä vuonna 2016 hyväksytyn hanke-
suunnitelman pohjalta on laadittu päivitetty hankesuunnitelma, joka 
koskee Jätkäsaaren Bunkkerin liikuntatilojen ja uimahallin toteuttamista 
vuokratiloina. Päivitetty hankesuunnitelma on liitteenä 4. 

Hankesuunnitelman mukaan tiloihin saneerattaisiin liikuntatiloja yhteen-
sä 8 130 htm² sekä uimahallitiloja 4 950 htm². Vuokrattavia tiloja olisi si-
ten yhteensä 13 080 htm². Kaupunki vuokraisi tilat hankkeen investoril-
ta 25 vuoden määräaikaisella sopimuksella 10 vuoden vuokra-ajan jat-
ko optioin. Hankesuunnitelman mukaan liikuntatilojen ja uimahallin 
käyttömenot olisivat yhteensä noin 5,53 milj. euroa/vuosi ja tulot noin 3 
milj. euroa/vuosi. 

Bunkkeriin toteutettavat liikuntatilat ja uimahalli palvelisivat Jätkäsaaren 
kaupunginosan lisäksi koko eteläistä ja läntistä kantakaupunkia, joten 
sillä on huomattava merkitys koko kaupungin liikuntapalveluille. Helsin-
gissä on tarve Bunkkerin kaltaiselle uima- ja monitoimihallille vapaahar-
joittelun, ohjatun liikunnan ja liikuntaseurojen käyttöön. 

Bunkkerin uimahallin käyntimäärätavoite on 320 000 käyntikertaa vuo-
dessa. Bunkkeriin tuleva uimahalli helpottaa oleellisesti Helsingissä 
olevaa uimahallien vesipinta-alan puutetta. Bunkkerin muut liikuntatilat 
tulevat palvelemaan useiden eri lajien harrastajia. Liikuntaseuratoimin-
nan ja muun ohjatun toiminnan lisäksi se tarjoaa monenlaisia mahdolli-
suuksia omatoimiseen liikunnanharrastamiseen.

Rakenteilla olevaan viereiseen kouluun ei toteuteta erikseen omia lii-
kuntatiloja, vaan se käyttää Bunkkerin liikuntasaleja. Monitoimitilojen 
arvioitu käyntimäärä on 400 000 käyntikertaa/vuosi. Bunkkeria voidaan 
lähes verrata monitoimitilojen osalta Myllypuron Liikuntamyllyyn ja Töö-
lön Kisahalliin, jotka liikuttavat vuodessa ihmisiä yhteensä yli miljoonan 
liikuntasuorituksen edestä.

Toteuttajan valinta

Valinnan aiemmat vaiheet

Hankintalain mukaisena julkisena hankintana järjestetty Bunkkerin toteutuskilpailu

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 (366 §) Länsisataman Jätkäsaa-
ren nk. Bunkkerin kaksivaiheisen toteutuskilpailun järjestämisestä ja ra-
kennusoikeuden vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta. Kilpailu to-
teutettiin julkisena hankintana käyttäen rajoitettua menettelyä, sillä kil-
pailun voittajan oli toteutettava osana kilpailualueen toteutusta myös 
hankintayksikölle (kaupungille) julkiseen käyttöön tulevia liikunta- ja ui-
mahallitiloja. 
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Toteutuskilpailun tavoitteena oli löytää Jätkäsaaren maamerkkiraken-
nukselle Bunkkerille uusi omistaja, joka kehittäisi ja suunnittelisi Bunk-
kerin rakennukseen monipuolisen tilakokonaisuuden ja toteuttaisi ra-
kennukseen kaupungin tarvitsemat liikuntatilat kaupungin antamaan 
määräaikaan mennessä kaupungin hyväksymän tilaohjelman mukai-
sesti kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla. 
Edelleen toteutuskilpailun ehtojen mukaan kaupunki sitoutuisi teke-
mään mainituista, mm. koulujen käyttöön tulevista liikunta- ja uimahalli-
tiloista määräaikaisen 25 vuoden vuokrasopimuksen. 

Toteutuskilpailun ensimmäisestä vaiheesta, kilpailuun osallistujien va-
linnasta ja kilpailun jatkamisesta päätettiin kiinteistölautakunnassa 
28.4.2015 (196 §). Tuolloin kiinteistölautakunta päätti valita Jätkäsaa-
ren Bunkkerin toteutuskilpailun ensimmäisen vaiheen perusteella tar-
joajaksi ilmoittautumispyynnön mukaisen osallistumishakemuksen teh-
neen ja vähimmäisvaatimukset täyttävän SRV Rakennus Oy:n (jäljem-
pänä myös yhtiö). Hankintamenettely eteni tämän jälkeen niin, että to-
teutuskilpailun tarjouspyyntö lähetettiin 8.1.2016 yhtiölle. SRV Raken-
nus Oy jätti puolestaan 3.2.2016 kaupungille ehdollisen tarjouksen Jät-
käsaaren Bunkkerin toteuttamisesta. Tarjouksen ehdollisuuden vuoksi 
ja hankintamenettelyn määrämuotojen noudattamiseksi kiinteistölauta-
kunta päätti 25.2.2016 (75 §), että toteutuskilpailussa siirrytään rajoite-
tusta hankintamenettelystä neuvottelumenettelyyn.

Kiinteistötoimi ja SRV Rakennus Oy neuvottelivat helmi-maaliskuussa 
2016 tarvittavat muutokset ja tarkistukset Bunkkerin hankekokonaisuu-
den toteuttamiseen liittyvään sopimuskokonaisuuteen. Neuvotteluvai-
heen päätyttyä yhtiöltä pyydettiin tarjousta 29.3.2016. SRV Rakennus 
Oy jätti lopullisen Bunkkerin hankekokonaisuuden toteuttamista koske-
van tarjouksensa 31.3.2016.

Kaupunginvaltuuston päätös toteutuskilpailun ratkaisemisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2016 (121 §) valita SRV Ra-
kennus Oy:n Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun voittajaksi. Tuol-
loin kaupunginvaltuusto päätti muun ohella myös oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan tekemään Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun voitta-
jan SRV Rakennus Oy:n kanssa yhtiön tekemän tarjouksen mukaisesti 
Bunkkeria koskevat toteutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuk-
sen ja sen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan. Toteutussopimuksen 
ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisella lopullisella kiinteistökau-
palla yhtiölle tai sen määräämälle myytäisiin Helsingin kaupungin 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20811 ohjeellinen tontti 2 ja 
sillä sijaitseva Bunkkerin rakennus 22 711 000,00 euron kauppahinnal-
la.  
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Edelleen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olleen 
Jätkäsaaren Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uima-
hallitilojen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 18 915 bruttoneliömetriä ja 13 080 huoneistoneliömetriä. Kaupun-
ginvaltuusto päätti vielä, että kiinteistöviraston tilakeskus oikeutetaan 
samalla tekemään päätösesityksen liitteenä olleen vuokrasopimusluon-
noksen ja vastuunjakotaulukon mukainen vuokrasopimus liikunta- ja ui-
mahallitiloista hankesuunnitelman ja siihen liittyvän SRV Rakennus 
Oy:n pääomavuokrista tekemän tarjouksen mukaisesti 25 vuoden mää-
räajaksi. Tarjouksen mukaan liikuntatilojen vuokra olisi 18,00 euroa 
huoneistoneliömetriltä kuukaudessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa 
huoneistoneliömetriltä. Tilakeskus olisi oikeutettu vuokraamaan nämä 
tilat edelleen liikuntavirastolle samoin ehdoin ja vuokrin lisättynä 0,50 
euroa neliömetriltä maksettavalla kuukausittaisella asiantuntijapalkkiol-
la. Pääomavuokran määrä olisi sidottu elinkustannusindeksiin 
(1951:10=100) ja määritelty pitäen perusindeksinä tammikuun 2016 in-
deksipistelukua.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

Helsingin hallinto-oikeus on 11.9.2017 antamallaan päätöksellä nro 
17/0675/2 kumonnut edellä mainitun Helsingin kaupunginvaltuuston 
11.5.2016 (121 §) tekemän päätöksen. 

Hallinto-oikeuden päätöksen osalta voidaan todeta, että Helsingin kau-
punki kilpailutti hankkeen kokonaisuudessaan julkisista hankinnoista 
annetun lain mukaisesti, koska kaupunki katsoi, että hankkeen päätar-
koituksena oli liikunta- ja uimahallitilojen rakentaminen Helsingin kau-
pungin käyttöön eikä kiinteistön ja rakennusoikeuden myyminen SRV 
Rakennus Oy:lle. Kiinteistökaupan katsottiin olleen jakamaton osa koko 
hankekokonaisuutta. Perusteluissaan myös hallinto-oikeus arvioi, että 
kyseessä on jakamaton kokonaisuus. 

Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi kuitenkin kaupungin kannasta 
poiketen, että vaikka liikunta- ja uimahallitilat ovat olleet hankkeessa 
merkittävässä osassa, hankkeessa on kuitenkin pääasiallisesti ollut ky-
se kiinteistön ja asuinrakennusoikeuden myymisestä. Edellä mainituin 
perustein hallinto-oikeus katsoi, ettei Bunkkerin hankekokonaisuus kuu-
lunut julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan vaan asiassa 
olisi tullut noudattaa kuntalain (410/2015) 130 §:stä ilmeneviä periaat-
teita kiinteistöjen luovutuksesta. Näihin periaatteisiin kuuluu olennaise-
na osana, että puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markki-
na-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

SRV Rakennus Oy:n valinta hankkeen toteuttajaksi
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Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kaupunki keskeytti toistaiseksi 
neuvottelut ja muut toimenpiteet SRV Rakennus Oy:n kanssa.  

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
palvelu, rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus sekä kau-
punginkanslian oikeuspalvelut ja talous- ja suunnitteluosaston aluera-
kentamisyksikkö ovat hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kartoittaneet 
vaihtoehdot Bunkkerin hankkeen edistämiseksi. Neuvotteluissa on to-
dettu yksimielisesti, että ottaen muun ohella huomioon Bunkkerin hank-
keen toteuttamiseen liittyvät kiireellisyysnäkökohdat, asia tulisi valmis-
tella yksityisoikeudellisena kiinteistökauppana kuntalain 130 §:n sään-
nökset huomioon ottaen kuten hallinto-oikeus on päätöksellään linjan-
nut. 

Kaupungin toimialat ovat lisäksi olleet yksimielisiä siitä, että neuvottelu-
ja Bunkkerin hankkeen toteuttamiseksi on ollut perusteltua jatkaa ensi-
sijaisesti jo aiemmin kilpailulla valitun kumppanin eli SRV Rakennus 
Oy:n kanssa yhtiön jo aiemmin esittämän ja kaupungin hyväksymän 
tarjouksen pohjalta. Bunkkerin hankkeen edistäminen jo aiemmin hy-
väksytyn tarjouksen ja suunnitelmien pohjalta luo edellytykset hank-
keen mahdollisimman nopealle toteutukselle. SRV Rakennus Oy on li-
säksi hallinto-oikeuskäsittelyn aikana oma-aloitteisesti ja omalla riskil-
lään edistänyt hankkeen suunnittelua. Etenemistapaa puoltaa lisäksi 
se, että järjestetyn toteutuskilpailun yhteydessä ei saatu aikanaan kuin 
yksi vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjoaja eli SRV Rakennus Oy. 

Kuntalain 130 § ei aseta kunnalle yleistä kiinteistön kilpailuttamisvelvol-
lisuutta. Kaupungin on harkintavaltansa nojalla mahdollista myydä kiin-
teistö valitsemalleen ostajalle, kunhan kohteen markkinahinta selvite-
tään riippumattoman asiantuntijan toimesta. 

Neuvottelut ja SRV Rakennus Oy:n uudistama tarjous

SRV Rakennus Oy:n kanssa on edellä valitun valmistelulinjauksen mu-
kaisesti käyty neuvottelut Bunkkerin kiinteistön myymiseksi sekä liikun-
tatila- ja uimahallihankkeen toteuttamiseksi. Neuvottelujen keskeisenä 
lähtökohtana on ollut SRV Rakennus Oy:n vuonna 2016 tekemä tarjous 
sekä se, että jo aiemmin laadittuihin sopimuksiin tehdään ainoastaan 
ns. teknisluonteiset tarkistukset. Tarkistukset ovat välttämättömiä muun 
muassa ajan kulumisen ja hallinto-oikeus käsittelyn aikana tehtyjen 
hankkeen edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vuoksi. 

SRV Rakennus Oy:n kanssa on saavutettu neuvottelutulos. Neuvottelu-
tulokseen perustuen SRV Rakennus Oy on 19.2.2018 päivätyllä kirjeel-
lä uudistanut vuonna 2016 tekemänsä tarjouksen. Tarjous sekä sen 
uudistamista koskeva kirje ovat liitteenä 1.
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Arviolausunnot

Ennen neuvotteluiden aloittamista kaupunki on tilannut kolmelta riippu-
mattomalta arvioitsijalta (Catella Property Oy, Newsec Valuation Oy ja 
GEM Property Oy) arviolausunnon Jätkäsaaren Bunkkerin eri pääkäyt-
tötarkoitusten mukaisten rakennusoikeuksien markkina-arvoista. Ar-
vioinnin lähtökohtana on ollut, että kohde arvioidaan SRV Rakennus 
Oy:n aiemmin järjestetyn toteutuskilpailun yhteydessä jättämän tarjouk-
sen ja siihen sisältyneen ideasuunnitelman sekä voimassa olevan ase-
makaavan mukaisessa käytössä ottaen lisäksi muun ohella huomioon 
jo aiemmin neuvotellut sopimukset, niihin sisältyvät velvoitteet ja sen, 
että kaupunki tulee liikunta- ja uimahallitilojen vuokralaiseksi. 

Arviolausuntojen perusteella voidaan todeta, että SRV Rakennus Oy:n 
vuoden 2016 keväällä jättämä tarjous (kokonaishinnaltaan yhteensä 22 
711 000,00 euroa) täyttää edelleen kohteen myyntiin liittyvän markki-
naehtoisuuden edellytyksen, kun huomioidaan saatujen arvioiden kes-
kiarvo sekä arviointitarkkuuden vaihteluvälit. 

Kaupunki oli jo aiemmin hankkinut ulkopuolisen arvioitsijan tekemän ar-
violausunnon (Jones Lang LaSalle Finland Oy, 7.1.2016) kohteen lii-
kunta- ja uimahallitilojen vuokratasosta. Lisäksi kaupunki on tilannut ky-
seiseltä ulkopuoliselta arvioitsijalta lisälausunnon (Jones Lang LaSalle 
Finland Oy, 4.12.2017), jonka mukaan aiemmin annettu vuokratasolau-
sunto on edelleen pätevä.

Edellä mainittuun viitaten voidaan todeta, että SRV Rakennus Oy:n 
31.3.2016 päivätty ja 19.2.2018 uudistama tarjous vastaavat kohteen 
käypää markkinahintaa.        

Kiinteistökaupan esisopimus ja kauppahinta

Neuvottelutulokseen ja uudistettuun tarjoukseen perustuen on perustel-
tua tehdä SRV Rakennus Oy:n kanssa kiinteistönkaupan esisopimus, 
jota koskeva luonnos on liitteenä 2. 

Neuvotteluiden perusteella päivitetyn kiinteistökaupan esisopimuksen 
mukaan SRV Rakennus Oy:lle ja/tai sen perustamalle/perustettavan 
yhtiön/yhtiöiden lukuun myydään Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelin 20811 tontti 5 (kiinteistötunnus 91-20-811-
5, os. Hampurinkuja) siten, että tontin kauppahinta on yhteensä vähin-
tään 22 710 000,00 euroa. Kaupungilla on ehtojen mukaan oikeus pe-
riä tontista lisäkauppahintaa, mikäli lainvoimaisen rakennusluvan mu-
kaan rakennusoikeutta käytettäisiin enemmän kuin esisopimukseen on 
asemakaavaan perustuen merkitty. 
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Eri pääkäyttötarkoitusten mukaisten rakennusoikeuksien yksikköhinnat 
ovat edelleen aiemmin vuonna 2016 saadun tarjouksen mukaiset, mut-
ta nyt vähimmäiskauppahinnan perusteena on sittemmin voimaan tul-
leen asemakaavan osoittama kerrosala, minkä johdosta vähimmäis-
kauppahinta on vuonna 2016 hyväksyttyyn tarjoukseen nähden alentu-
nut tuhannella eurolla. 

Tontin kauppahinta maksettaisiin neljässä osassa esisopimuksen koh-
dasta 7. tarkemmin ilmenevällä tavalla. Kaupunki hankkii pankkitakauk-
sin tai kiinteistöpanttioikeuden nojalla tarvittavat ja riittävät vakuudet 
tontin loppukauppahinnan maksamisen varmistamiseksi. 

Esisopimuksen kohdasta 5. ilmeneviin kiinteistökaupan tekemisen 
edellytyksiin on tehty välttämättömät ajan kulumisen vuoksi tarpeelliset 
päivitykset, sillä alkuperäiset päivämärät olivat jo umpeutuneet. Muilta 
osin kiinteistökaupan esisopimukseen tehdyt tarkistukset koskevat 
muun muassa esisopimuksen voimassaoloaikaa sekä sen irtisanomi-
sen määräaikojen siirtoa.

Toteutussopimus

Neuvottelutulokseen ja uudistettuun tarjoukseen perustuen on perustel-
tua tehdä SRV Rakennus Oy:n kanssa toteutussopimus, jota koskeva 
luonnos on liitteenä 3. 

Toteutussopimuksen mukaan SRV Rakennus Oy sitoutuu noudatta-
maan Bunkkerin hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa muun 
ohella toteutussopimuksen ja aiemmin järjestetyn toteutuskilpailun yh-
teydessä laadituista tarjousasiakirjoista sekä jättämästään tarjouksesta 
ja sen liitteistä ilmeneviä ehtoja ja periaatteita. Hanke toteutettaisiin 
SRV Rakennus Oy:n kokonaisvastuuperiaatteella niin, että se toteute-
taan laadukkaasti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti sekä mah-
dollisimman nopeasti voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. SRV 
Rakennus Oy on velvollinen hakemaan kaikki hankkeen toteuttamisek-
si vaadittavat viranomais- ja muut luvat sekä suostumukset. Edelleen 
se vastaisi kustannuksellaan kaikista hankkeen toteuttamisen edellyttä-
mistä rasite-, yhteisjärjestely-, hallinnanjako-, sopimus-, rahoitus- ja 
muista vastaavista järjestelyistä sekä hankkeen toteutuksen valvonnas-
ta. Kaupungilla olisi kuitenkin oikeus kustannuksellaan nimetä hank-
keeseen oma edustajansa, joka valvoo kaupungin etua suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheen aikana ja jolla on oikeus osallistua muun muassa 
suunnittelu- ja työmaakokouksiin. Bunkkerin hankkeen suunnittelua ja 
toteutusta koordinoitaisiin kaupunginkanslian Länsisataman alueraken-
tamisprojektin järjestämissä kokouksissa.  

Edelleen neuvotellun toteutussopimuksen mukaisesti SRV Rakennus 
Oy sitoutuu suunnittelemaan ja toteuttamaan kustannuksellaan Bunk-
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keriin ja kaupungin käyttöön liikunta- ja uimahallitilat osapuolten välillä 
neuvotellun vuokrasopimuksen ja sen liitteiden mukaiseen laatu- ja va-
rustetasoon. Vuokrasopimuksen sisältöä on selostettu jäljempänä. 
Vuokrasopimus tultaisiin allekirjoittamaan tontin lopullisen kiinteistökau-
pan allekirjoittamisen yhteydessä. Edelleen neuvotellun toteutussopi-
muksen mukaisesti Bunkkeriin uudisrakennushankkeena toteutettavan 
hankekokonaisuuden tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 
seitsemän vuoden kuluessa tontin lopullisen kiinteistökaupan kauppa-
kirjan allekirjoittamisesta lukien, uimahalli- ja liikuntatilojen aikaisem-
mista valmistumisen ajankohdista on sovittu tarkemmin vuokrasopi-
muksessa.

Vuokrasopimus

Neuvottelutulokseen ja uudistettuun tarjoukseen perustuen on lopulli-
sen kiinteistökaupan yhteydessä perusteltua tehdä Bunkkeriin sanee-
rattavia liikunta- ja uimahallitiloja koskeva vuokrasopimus, jota koskeva 
luonnos on liitteenä 5.

Vuonna 2016 hyväksyttyyn vuokrasopimusluonnokseen nähden päivi-
tetty vuokrasopimusluonnos sisältää lähinnä vuokratilojen valmistumi-
sen määräaikojen siirtoja koskevia muutoksia. Aiemmat määräajat pe-
rustuivat toteutuskilpailun ehtoihin ja huhtikuussa 2016 lopullisesti so-
vittuihin vuokratilojen valmistumisen ehdollisiin määräaikoihin. Tavoit-
teena oli tuolloin, että koulun liikuntatilat valmistuisivat Jätkäsaaren pe-
ruskoulun valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. 

Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin viivästynyt hallinto-oikeus käsitte-
lyn johdosta. Nyt neuvotellun vuokrasopimuksen mukaan vuokratilojen 
tulisi 2. – 3. kerroksen koulun liikuntatilojen osalta valmistua viimeis-
tään 1.6.2021 sekä 1. kerroksen uimahalli- ja liiketilojen osalta viimeis-
tään 1.6.2022, mikäli tonttia koskeva kiinteistökauppa voitaisiin esisopi-
muksen mukaisten edellytysten täytyttyä toteuttaa viimeistään 1.6.2019 
mennessä. Vuokrasopimukseen sisältyy edelleenkin ehto vuokratilojen 
valmistumisen määräaikojen siirtämisestä, mikäli tontin lopullisen kiin-
teistökaupan tekeminen viivästyisi.

Muilta osin vuokrasopimukseen ei tehdä sisällöllisiä muutoksia, vaan 
kaupunki sitoutuisi edelleen vuokraamaan tilat määräaikaisella 25 vuo-
den mittaisella vuokrasopimuksella SRV Rakennus Oy:n aiemmin jär-
jestetyn toteutuskilpailun perusteella tekemän tarjouksen mukaiseen 
hintaan. Vuokrasopimukseen sisältyy optio vuokrakauden jatkamisesta 
kymmenellä vuodella sekä optio tilojen hallintaan oikeuttavien osakkei-
den ostamisesta vuokrasopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Bunkkerin hankkeen toteuttamiseen liittyviä muita keskeisiä tietoja ja avainlukuja
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12173 on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 ja se on tullut voimaan 
5.6.2017. Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaren Bunkkerin 
kehittämisen suunniteltuun asuin-, uimahalli-, liikunta- ja liiketilakäyt-
töön. 

Jätkäsaaren Bunkkerin hanketta varten on asemakaavan muutoksessa 
kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten sekä asuinraken-
nusten tontti (YUA) 20811/5. Tontin 20811/5 rakennusoikeus on yh-
teensä 34 500 k-m2. Kaavamääräysten mukaan julkisille rakennuksille 
sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 14 000 k-m2 ja asun-
noille sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on puolestaan 20 
500 k-m2. Vähintään 300 k-m2 rakennuksen ensimmäisestä kerrokses-
ta on varattava liike-, myymälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalveluti-
loiksi. Tonttia palvelevat autopaikat sijoitetaan tontille rakennettavaan 
pysäköintilaitokseen ja tontin piha-alueelle. 

Tontin 20811/5 pinta-ala on 8 571 m² ja osoite Hampurinkuja. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 8.7.2017.

Tehty lyhytaikainen vuokraus rakennusluvan hakemiseksi

Tontit-yksikön päällikkö päätti 29.6.2017 (68 §) vuokrata Helsingin kau-
pungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20811 hyväksytyn 
tonttijaon nro 12987 mukaisen tontin 5 (pinta-ala noin 8 571 m2, os. 
Hampurinkuja) SRV Rakennus Oy:lle rakennusluvan hakemista varten 
päätöksen liitteestä ilmenevin ehdoin ajaksi 1.7.2017 – 30.6.2018.

Rakennuslupatilanne

SRV Rakennus Oy:llä on voimassa oleva rakennuslupa uimahalli- ja lii-
kuntatilojen toteuttamiseksi ja valmius edetä nopealla aikataululla asun-
torakentamista koskevaan lupakäsittelyyn.

Bunkkerin investointi- ja tulovaikutukset suunnitelmien mukaisessa käytössä

Bunkkerin hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kaupungin inves-
tointiohjelmaan. Bunkkerin rakennuksen laskennallisen korjausvelan on 
arvioitu olevan noin 35 milj. euroa, mikä hankkeen toteutuessa poistuu.

Neuvotellun kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan kaupunki saisi 
kiinteistökaupan kauppahintana noin 22,7 milj. euroa. Kauppahinta 
maksetaan neljässä erässä. Kauppahinta on kokonaisuudessaan mak-
settu viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus (ent. lii-
kuntavirasto) on aiemmin järjestetyn toteutuskilpailun yhteydessä ar-
vioinut, että uimahalli- ja liikuntatilojen pääsylipputulot tulisivat olemaan 
noin 3,0 milj. euroa vuodessa.

Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalouteen

Käyttömenojen on aiemmin järjestetyn toteutuskilpailun yhteydessä ar-
vioitu olevan noin 5,531 milj. euroa vuodessa. Pääomavuokran suuruus 
on saadun tarjouksen mukaan 3,241 milj. euroa vuodessa. Muiden 
käyttömenojen suuruudeksi on arvioitu 0,8 milj. euroa vuodessa ja hen-
kilöstökuluiksi 1,5 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittuihin lukuihin ei 
ole tullut muutoksia, sillä hankkeen kokonaislaajuus on pysynyt ennal-
laan. Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-ajalle 
on yhteensä noin 47,7 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikataulusta ja väliaikaiset liikuntatilat

Alustavien arvioiden mukaan on mahdollista, että Bunkkerin hankkeen 
toteuttaminen voisi alkaa rakennuksen purkutöillä aikaisintaan loppuke-
vään 2018 aikana. Neuvotellun vuokrasopimuksen mukaisesti liikuntati-
lojen tulisi valmistua viimeistään 1.6.2021 mennessä. Bunkkeriin uudis-
rakennushankkeena toteutettavan hankekokonaisuuden tulisi olla koko-
naisuudessaan valmis viimeistään seitsemän vuoden kuluessa tontin 
lopullisen kiinteistökaupan kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien.

Koulun liikuntatilojen valmistumisen määräajan siirtäminen tuonnem-
maksi merkitsee väistämättä sitä, että koulua varten joudutaan järjestä-
mään väliaikaiset liikuntatilat muualta sen lähistöltä. Kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojekti yhdessä kaupungin eri toimialojen kanssa sel-
vittää parhaillaan tarkoituksenmukaisinta ratkaisua koulun väliaikaisten 
liikuntatilojen järjestämiseksi.

Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:n tarjous Bunkkerin toteuttamisesta

Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy (jäljempänä IBE) on ilmaissut kiin-
nostuksensa Jätkäsaaren Bunkkerin toteuttamiseksi. IBE on jättänyt 
kaupungille 5.3.2018 päivätyn Bunkkerin konversiota koskevan tarjouk-
sen, joka korvaa IBE:n aiemmin 13.2.2018 tehdyn tarjouksen. Tarjous 
on liitteenä 6. 

IBE on vuonna 2012 perustettu yritys, jonka toimialana on asuin- ja 
muiden rakennusten rakentaminen. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Suo-
men Asiakastieto Oy:n palvelusta saatavien tietojen mukaan yrityksen 
palveluksessa on yksi henkilö, eikä sillä tilinpäätöstietojen perusteella 
ole ollut toimintansa aikana liikevaihtoa. Toiminnan tulos on ollut vuosi-
na 2012-2016 tappiollista. Tilinpäätösanalyysin mukaan yhtiön vakava-
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raisuus on omavaraisuusasteella mitattuna heikko. Yhtiön taseen lop-
pusumma vuonna 2016 oli noin 10,9 milj. euroa, mutta se on huomatta-
van velkainen.

Käytössä olevien tietojen perusteella voidaan todeta, että IBE on Bunk-
kerin konversiohankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen sekä talou-
dellisilta että henkilöresursseiltaan hyvin pieni yritys eikä sillä ole refe-
renssejä vastaavan tyyppisistä hankkeista. IBE esittää alkuperäisessä 
tarjouksessaan referensseinään listauksen EKE Group:n (EKE-Finance 
Oy:n aputoiminimi) hankkeista. EKE Finance Oy ei kuitenkaan ole tar-
jouksen tekijä eikä tarjous sisällä EKE Finance Oy:n ilmoitusta siitä, et-
tä kyseinen yhtiö olisi IBE:n yhteistyökumppani tässä hankkeessa. Al-
kuperäinen tarjous sisältää selvityksen IBE:n latvialaisen tytäryhtiön ta-
seesta, mutta yhtiön roolia Bunkkerin hankkeessa ei tarkemmin tuotu 
esiin. 

IBE:n korvaava tarjous perustunee tarjouksen 13.2.2018 liitteenä ole-
vaan 5.2.2018 päivättyyn viitesuunnitelmaan.  Viitesuunnitelman mu-
kaan liikunta- ja uimahallitilojen laajuus olisi noin 15 000 m² ja asunto-
jen noin 20 000 m² (n. 300 asuntoa). Lisäksi suunnitelmaan sisältyy 
noin 510 autopaikkaa, jotka toteutettaisiin Bunkkerin rakennuksen ker-
roksiin 2-4.

Viitesuunnitelman osalta voidaan todeta, että suunnitelma on vielä mo-
nelta osin ideatasolla ja sisältää huomattavan määrän laadullisia ja toi-
minnallisia puutteita. Tarjous ei myöskään sisällä tarkempia laatumää-
rittelyjä. Suunnitelman toteutuskelpoisuuteen liittyy näin ollen merkittä-
viä avoimia kysymyksiä. Näiden selvittäminen edellyttäisi todennäköi-
sesti merkittäviä panostuksia jatkosuunnitteluun, joka ei edistäisi uima-
halli-ja liikuntatilojen nopeaa toteutusta. 

Tarjouksen mukaan IBE ostaisi Bunkkerin kiinteistön, rakennuttaisi lii-
kunta- ja uimahallitilat ja vuokraisi tilat kaupungille 25+10 vuoden vuok-
rasopimuksella. Tontin ostohinnaksi esitetään yhteensä 27,54 milj. eu-
roa. Asuinrakennusoikeuden yksikköhinnaksi muodostuisi noin 1 080 
euroa/k.m2 ja uimahalli- ja liikuntatilojen rakennusoikeuden yksikköhin-
naksi muodostuisi noin 360 euroa/k-m2. Toteutettavista pysäköinti- ja 
huoltotiloista (yhteensä 510 autopaikkaa) ei maksettaisi kaupungille 
erillistä korvausta. Tarjouksen mukaan liikunta- ja uimahallitilojen pää-
omavuokra olisi yhteensä 3,26 milj. euroa.

Tarjous sisältää maininnan nimetystä rahoittajatahosta. Kyseinen ra-
hoittajataho on ilmaissut kiinnostuksensa projektia kohtaan vain hyvin 
yleisellä tasolla, eikä ilmoitusta pitää esimerkiksi rahoitussitoumuksena 
taikka sitoumuksena Bunkkerin toteuttamisen edellyttämän sopimusko-
konaisuuden ehtoihin. Tarjouksen liitteenä esitetyt rakennustapaselos-
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tus, rakennesuunnitteluratkaisut sekä kuvaukset taloteknisistä järjestel-
mistä ovat varsin alustavia.

IBE:n tarjous poikkeaa lähtökohdiltaan kaupunginvaltuuston 11.5.2016 
hyväksymästä hankesuunnitelmasta sekä SRV Rakennus Oy:n tarjouk-
sesta. Tarjousten vertaileminen on siten vaikeaa. Vertailua vaikeuttaa 
edelleen se, että IBE:n tarjous perustunee edellä mainituin tavoin vielä 
monelta osin keskeneräisiin suunnitelmiin, josta johtuen suunnitelmaan 
jouduttaisiin toteutuskelpoisuuden saavuttamiseksi suurella todennä-
köisyydellä tekemään merkittäviä muutoksia ja täydennyksiä, joilla olisi 
todennäköisesti huomattavia vaikutuksia myös rakentamiskustannuk-
siin.  

IBE:n Bunkkerin rakennuksen konversiota koskevaa tarjousta ei voi pi-
tää riittävän uskottavana eikä sitä voida suunnitelmien keskeneräisyy-
den, tarjouksen tekijään liittyvien taloudellisten- ja henkilöriskien ja 
muutoin avoimeksi jäävien kysymysten vuoksi pitää kaupungin kannal-
ta perusteltuna. Tarjouksen ottaminen Bunkkerin kiinteistön luovutuk-
sen sekä liikunta- ja uimahallitilojen toteuttamisen lähtökohdaksi ei 
edistäisi Bunkkerin liikunta- ja uimahallitilojen nopeaa toteuttamista ei-
kä käyttöönottoa. IBE:n tarjous ei anna aihetta enempiin toimenpitei-
siin.

Apollo-Rakenne Oy:n tarjous Bunkkerin toteuttamisesta

Apollo-Rakenne Oy (jäljempänä Apollo) on ilmaissut kiinnostuksensa 
Jätkäsaaren Bunkkerin toteuttamiseksi. Apollo on jättänyt kaupungille 
25.2.2018 päivätyn Bunkkerin hankintaa sekä liikunta- ja uimahallitilo-
jen vuokraamista koskevan tarjouksen. Tarjous on liitteenä 7.

Apollo on vuonna 2000 perustettu yritys, jonka toimialana on asuin- ja 
muiden rakennusten rakentaminen. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Suo-
men asiakastieto Oy:n palvelusta saatavien tietojen mukaan yrityksen 
henkilökuntaluokka on 0-4 henkilöä. Yhtiön viimeinen tilinpäätöstieto on 
vuodelta 2011, jolloin sen liikevaihto oli 33 tuhatta euroa. Yhtiön talou-
dellisen tilanteen arvioiminen käytössä olevien tietojen perusteella on 
käytännössä mahdotonta.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan todeta, että myös 
Apollo on Bunkkerin hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen sekä 
taloudellisilta että henkilöresursseiltaan hyvin pieni yritys eikä sillä ole 
referenssejä vastaavan tyyppisistä laajoista ja rakennusteknisesti erit-
täin haastavista ns. hybridihankkeista. Tiedossa olevat referenssikoh-
teet ovat hyvin vanhoja ja koskevat asuntohankkeita. Apollo esittää tar-
jouksessaan, että sen sijoittajatahot ovat varanneet riittävät varat hank-
keen läpiviemiseksi. Tarjouksessa ei kuitenkaan yksilöidä, keitä nämä 
sijoittajatahot mahdollisesti ovat.
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Apollo tarjoaa Bunkkerista 30 milj. euroa sekä tarjoutuu tekemään Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan esittämin ehdoin 
kauppa- ja vuokrasopimukset. Apollon tarjous sisältää pohjapiirroksen 
sekä liikunta- että uimahallitilojen kerroksesta, mutta tarjous ei sisällä 
kattavaa koko hankkeen viitesuunnitelmaa eikä muita tietoja, joiden pe-
rusteella voitaisiin arvioida tarjouksen realistisuutta. 

Apollon tekemä tarjous on sisällöllisesti hyvin puutteellinen. Tarjouk-
sesta puuttuu kokonaisuudessaan Bunkkerin arkkitehtoninen ja kau-
punkikuvallinen tarkastelu. Tarjouksessa ei myöskään esitetä millaisin 
ratkaisuin asuntorakentaminen tullaan toteuttamaan tai miten sen ja ui-
mahallin sekä liikuntatilojen toiminnalliset tarpeet tullaan sovittamaan 
yhteen. Edelleen tarjous ei sisällä tarkempia laadullisia määrittelyjä, tai 
sitten näitä esitetään vain joiltain osin. Apollon tarjousta ei siten voida 
verrata SRV Rakennus Oy:n tekemään tarjoukseen. Apollon Bunkkerin 
toteuttamista koskevaa tarjousta ei voi pitää uskottavana eikä sitä voi-
da sen merkittävien puutteiden ja avoimeksi jäävien kysymysten vuoksi 
pitää kaupungin kannalta perusteltuna. Apollon tarjous ei näin ollen an-
na aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lopuksi

Länsisataman Jätkäsaaren Bunkkerin toteuttaminen on viivästynyt hal-
linto-oikeuskäsittelyn johdosta. Liikuntatilojen ja uimahallin saaminen 
Jätkäsaareen on edelleen tarpeellista ja ajankohtaista ja niiden toteut-
taminen Bunkkeriin on mainittu kaupungin strategiassa eräänä kärki-
hankkeena. Bunkkerin hankkeen toteuttamisen aloittamisella on kiire. 
Tarvittavat rakennuksen purkutyöt tulisi pystyä tekemään mahdollisim-
man täysimääräisesti ennen ympäröivien kiinteistöjen valmistumista, 
jotta voidaan taata purkutöiden mahdollisimman turvallinen toteuttami-
nen. Hankkeen viivästyminen merkitsee sitä, että kaupungille aiheutuu 
jatkuvasti lisäkustannuksia, koska se joutuu tällöin vastaavasti järjestä-
mään korvaavat väliaikaiset koulun liikuntatilat pidemmältä ajalta. Mer-
kittävät turvallisuus- ja kustannusperusteet puoltavat asian mahdolli-
simman nopeaa ratkaisua.

SRV Rakennus Oy on vuonna 2016 valittu julkisena hankintana toteu-
tetun EU:n laajuisen ideakilpailun perusteella Bunkkerin hankekokonai-
suuden toteuttajaksi. Kilpailumenettelyssä ei tuolloin saatu muita hy-
väksyttäviä tarjouksia. Bunkkerin tonttia koskeva asemakaava perustuu 
SRV Rakennus Oy:n kilpailussa esittämiin ja neuvotteluvaiheessa jat-
kotyöstettyihin suunnitelmiin, jotka täyttävät kaupungin asettamat kau-
punkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä vaatimukset. Voimassa 
oleva asemakaava on laadittu SRV Rakennus Oy:n kanssa kumppa-
nuuskaavoituksena. Yhtiö on aktiivisesti edistänyt Bunkkerin hankeko-
konaisuuden suunnittelua hankintapäätöksen jälkeen ja sillä on suun-
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nittelulliset, rahoitukselliset ja muut edellytykset hankkeen rakentami-
sen nopealle aloittamiselle. SRV Rakennus Oy:n valintaa Bunkkerin 
hankekokonaisuuden toteuttajaksi ja kiinteistön ostajaksi on pidettävä 
tarkoituksenmukaisena ja kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti 
perusteltuna.       

Esitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa on asiantuntijoina läsnä projektin-
johtaja Outi Säntti, tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko, liikuntapaikkapääl-
likkö Petteri Huurre sekä tonttipäällikkö Sami Haapanen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistökaupan esisopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus
3 Toteutussopimus
4 Hankesuunnitelma
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 IBEn tarjous.pdf
7 Apollo-Rakenne Oyn tarjous 25.2.2018.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antajat Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 112

HEL 2018-002162 T 10 01 01 01
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

A

1

SRV Rakennus Oy:n (y-tunnus 1728244-6) 31.3.2016 päivätyn ja 
19.2.2018 uudistetun liitteenä 1 olevan Länsisataman (20) Jätkäsaaren 
korttelin nro 20811 tonttia nro 5 (kiinteistötunnus 91-20-811-5, pinta-ala 
8 571 m2, os. Hampurinkuja), sillä olevaa nk. Bunkkerin rakennusta se-
kä rakennukseen saneerattavia liikunta- ja uimahallitiloja koskevan tar-
jouksen hyväksymistä.   

2

Liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisen kiinteistönkaupan esisopimuk-
sen ja liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisen toteutussopimuksen hy-
väksymistä sekä mainittujen sopimusten tekemistä SRV Rakennus 
Oy:n tai sen määräämän kanssa. 

Kauppahinta on yhteensä vähintään kaksikymmentäkaksimiljoonaa 
seitsemänsataakymmenentuhatta (22 710 000,00) euroa. Lisäksi kaup-
pahintaa tarkistetaan vuotuisella kahden (2) prosentin suuruisella koro-
tuksella Helsingin kaupunginvaltuuston Bunkkerin hankkeen toteuttami-
sen edellyttämän sopimuskokonaisuuden hyväksymistä koskevan lain-
voimaisen päätöksen ja lopullisen kauppakirjan allekirjoituspäivän väli-
seltä ajalta.  

3

Edellä mainittua kohdetta koskevan lopullisen kiinteistönkaupan hyväk-
symistä tehtäväksi edellä todettujen ja esisopimuksesta ilmenevien eh-
tojen ja periaatteiden sekä kaupungin tavanomaisesti käyttämien ehto-
jen mukaisesti.

B

1

Liitteenä 4 olevan Jätkäsaaren Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien 
liikunta- ja uimahallitilojen hankesuunnitelman (4.1.2016, päivitys 
27.2.2018) hyväksymistä. 

2

Liitteenä 5 olevan liikunta- ja uimahallitiloja koskevan vuokrasopimus-
luonnoksen mukaisen vuokrasopimuksen hyväksymistä sekä vuokraso-
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pimuksen tekemistä SRV Rakennus Oy:n tai sen määräämän kanssa 
25 vuoden määräajaksi. 

Liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukau-
dessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukaudes-
sa. Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja 
määritelty pitäen perusindeksinä tammikuun 2016 indeksipistelukua.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esityksen perusteluja seuraavasti:

Esittelijän perusteluosan kappaleen 83 jälkeen lisätään seuraava väliot-
sikko: 

”Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:n korvaava tarjous”

Lisäksi väliotsikon jälkeen lisätään seuraava teksti:

IBE on jättänyt kaupungille 5.3.2018 päivätyn Bunkkerin konversiota 
koskevan tarjouksen, joka korvaa aiemmin esitetyn 13.2.2018 päivätyn 
tarjouksen. Kaupunkiympäristön toimiala on arvioinut tehdyn tarjouk-
sen. Tarjous on esittelijällä nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Tarjouksen mukaan IBE ostaisi Bunkkerin kiinteistön, rakennuttaisi lii-
kunta- ja uimahallitilat ja vuokraisi tilat kaupungille 25+10 vuoden vuok-
rasopimuksella. Tontin ostohinnaksi esitetään yhteensä 27,54 milj. eu-
roa. Asuinrakennusoikeuden yksikköhinnaksi muodostuisi noin 1 080 
euroa/k-m2 ja uimahalli- ja liikuntatilojen rakennusoikeuden yksikköhin-
naksi muodostuisi noin 360 euroa/k-m2. Toteutettavista pysäköinti- ja 
huoltotiloista (yhteensä 510 autopaikkaa) ei maksettaisi kaupungille 
erillistä korvausta. Tehdyn tarjouksen mukaan liikunta- ja uimahallitilo-
jen pääomavuokra olisi yhteensä 3,26 milj. euroa vuodessa. 

Päivitetty tarjous sisältää maininnan nimetystä rahoittajatahosta. Ko. 
rahoittajataho on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa projektia kohtaan 
vain hyvin yleisellä tasolla, eikä ilmoitusta voida käsitellä esimerkiksi ra-
hoitussitoumuksena ja/tai sitoutumisena Bunkkerin toteuttamisen edel-
lyttämän sopimuskokonaisuuden ehtoihin. Lisäksi tarjouksen liitteenä 
esitetään alustavana mm. rakennustapaselostus, rakennesuunnittelu-
ratkaisut sekä kuvaukset taloteknisistä järjestelmistä. Suoritetun ar-
vioinnin perusteella voidaan todeta, että po. tekniset selvitykset ovat 
vielä varsin alustavia. Niihin liittynee siten merkittäviä täydennystarpei-
ta. 
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Korvaava tarjous perustunee edelleen jo edellä selostettuun 5.2.2018 
päivättyyn monelta osin vielä ideatasolla olevaan viitesuunnitelmaan. 
Näin ollen voidaan todeta, että myös 5.3.2018 päivättyyn tarjoukseen 
liittyy vastaavat epävarmuustekijät ja riskit, jotka on jo edellä tuotu 
esiin.   Näin ollen esittelijän mielestä asiassa ei ole annettu sellaista 
uutta lisäselvitystä, jonka perusteella aiemmin esitettyjä johtopäätöksiä 
tulisi muuttaa. Esittelijä katsookin, ettei IBE:n päivitetty tarjous anna ai-
hetta jatkotoimenpiteisiin. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

27.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Outi Säntti, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 25976

outi.santti(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
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§ 139
Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi

HEL 2017-013292 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 
13001 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 
10402010519)

 enintään 80 000 euroa ajalle 1.4.2018 – 31.12.2018 kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosastolle käytettäväksi uuden johta-
misjärjestelmän ja toimialamallin arviointia varten. 

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että nyt päätettävän arvioinnin koko-
naiskustannukset vuosina 2018 – 2020 ovat 252 000 euroa. Vuosien 
2019 ja 2020 talousarvion valmistelussa varaudutaan arvioinnin kus-
tannuksiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 27.9.2017 (§ 321). Li-
säksi kaupunginvaltuusto päätti, että valtuustokauden puolessavälissä 
valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja 
toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet 
huomioiden.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 5.2.2018 (§ 81) uuden johta-
misjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauk-
sen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 26 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/4
12.03.2018

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

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tilaa uudesta johtamis-
järjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen johtamisen 
jaostossa keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen 5.2.2018 tekemän päätöksen mukaisesti toteutet-
tiin minikilpailutus kaupunginkanslian kilpailuttamien konsulttien (Kon-
sulttipalveluiden puitesopimus h104-13 / hel 2013-012053) kesken. Ar-
vioinnin toteuttaa minikilpailutuksen voittanut konsulttiyritys. Arvioinnin 
kustannukset ovat 52 000 euroa. Arvioidut kustannukset eri vuosille 
ovat:

 2018: 26 000 euroa
 2019: 26 000 euroa.

Lisäksi allekirjoitettavaan sopimukseen perustuen voidaan hankkia mi-
nikilpailutuksen voittaneelta konsulttiyritykseltä jatkona tälle arvioinnille 
johtamisuudistuksen arviointi, joka koskee koko valtuustokautta 2017 - 
2021.

Keväällä 2017 kartoitettiin yliopistojen kiinnostusta osallistua arvioinnin 
toteuttamiseen. Kaupunginhallituksen 5.2.2018 tekemän päätöksen 
mukaisesti konsulttiyrityksen tekemää arviointia täydennetään Hanke-
nin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tämä tarkoittaa tutkimus- ja kehittä-
mishanketta, jossa johtamisuudistuksen toteutumista ja onnistumista 
tutkitaan etnografisin keinoin. 

Hankenin tutkimus kohdistuu vuosille 2018 – 2020 ja sen kustannukset 
ovat noin 200 000 euroa. Arvioidut kustannukset eri vuosille ovat:

 2018: 50 000 euroa
 2019: 75 000 euroa
 2020: 75 000 euroa.

Nyt päätettävien arviointien kokonaiskustannukset ovat 252 000 euroa. 
Tässä päätöksessä myönnetään rahoitusta vuodelle 2018. 

Talousarvioiden valmistelun yhteydessä varaudutaan uuden johtamis-
järjestelmän ja toimialamallin arvioinnin toteuttamiseen tulevina vuosina 
seuraavasti:

 2019: 101 000 euroa
 2020: 75 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 5.2.2018 lisäksi, että kaupunki tilaa uudesta 
johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen. 
Tämän toteuttamisen valmistelu on aloitettu kaupunginkansliassa. Tut-
kimuksen hinta selviää myöhemmin vuonna 2018, kun neuvottelut 
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mahdollisten toteuttajien kanssa on käyty ja kun on valittu tutkimuksen 
tekijä(t). Akateemisen tutkimuksen rahoitus tuodaan erikseen kaupun-
ginhallituksen päätettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveysalan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 81

HEL 2017-013292 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi uuden johtamisjärjestelmän ja 
toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tilaa uudesta johtamis-
järjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen johtamisen 
jaostossa keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Käsittely

05.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotuksen ensimmäisen lauseen jälkeen 
lisätään seuraava lause:
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"Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tilaa uudesta johta-
misjärjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen johtami-
sen jaostossa keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti."

Perustelut: Helsingin johtamisuudistuksessa on kyseessä kansallisesti 
erittäin merkittävä ja historiallinen muutos suomalaisen kunnallisalan 
hallinnon näkökulmasta. Kyseessä on käytännössä Suomen suurin fuu-
sio, kun arviolta 30 virastoa lakkasivat uudistuksen yhteydessä toimi-
masta ja niiden tilalle perustettiin neljä toimialaa. Tämän lisäksi siirryt-
tiin pormestarimalliin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa Helsingin kau-
punginvaltuuston asemaa. Uudistuksen historiallisuuden näkökulmasta 
on tärkeää, että johtamisuudistuksen arviointi on avointa ja julkista ja 
että se täyttää tieteellisen arviointitutkimuksen kriteerit. Akateemisen 
arvioinnin pohjalta johtamisjärjestelmää voidaan kehittää tutkimuspoh-
jaisesti ja tarjota tieteelliselle kunnallisalan tutkimukselle merkittävää ai-
neistoa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys

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

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, 
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 140
Lainan myöntäminen Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n 
perustettavan yhtiön lukuun

HEL 2017-012810 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 
2009 ry:n perustettavan yhtiön lukuun urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 
65 178 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamisek-
si seuraavin ehdoin:

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

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

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

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

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

Käsittely

Perusteluosan neljänteen kappaleeseen tehtiin kirjoitusvirheen korjaus 
siten, että "liikuntalautakunta" muutettiin "kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnaksi".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulps_lainahakemus.pdf
2 Kentän_hankesuunnitelma.pdf
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry tarjoaa jalkapallon harras-
tusmahdollisuuden Kulosaaren ja sen lähialueen lapsille. Tällä hetkellä 
harrastajia on yli sata ja Kalasataman asuinalueen kehitys kasvattaa 
määrää entisestään. Nykyistä hiekkakenttää käyttävät myös lähialueen 
koulujen ja päiväkotien 1000 lasta ja nuorta. Uudistettu kenttä kuntoi-
lualueineen palvelisi koko alueen seuratoimintaa, koululiikuntaa ja mui-
ta liikuntapaikan käyttäjiä. 

Kaupunki valmistelee hakijan kanssa kenttäalueesta 15 vuoden vuok-
rasopimusta.

Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettava yhtiö hakee 
kokonaiskustannuksiltaan 236 802 euron (alv. 0 %) hankkeelle 65 178 
euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta 
on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 143 624 euroa ja valtion 
avustuksella 28 000 euroa.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kulosaaren Jalkapallo-
seura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön lukuun, ja toteaa hankkeen 
olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

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

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 129,1 miljoonaa euroa, josta 119,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulps_lainahakemus.pdf
2 Kentän_hankesuunnitelma.pdf
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 25

HEL 2017-012810 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustetta-
van yhtiön nimissä laaditusta lainahakemuksesta, joka koskee Kulo-
saarenkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 65 
178,00 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Kulo-
saaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimissä 
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osara-
hoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi perustetta-
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valle yhtiölle vuokrattavalle Kulosaarenkentän alueella sijaitsevalle 
maa-alueelle. 

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. 
Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin kaupungin 
puolelta vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei 
ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Kulosaaren Jalkapalloseura 
Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön nimissä esittämä hanke täydentää 
kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan han-
ke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma ra-
kentamistarvetta alueella. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kesken on valmisteltavana kyseisestä alueesta 15 vuoden vuokra-
sopimus. 

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps ry hakee perustettavan yhtiön nimis-
sä kokonaiskustannuksiltaan 236 802,00 euron (alv. 0 %) hankkeelle 
rahoitussuunnitelman mukaista 65 178,52 euron lainaa Helsingin kau-
pungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan  
omilla varoilla 143 600,00 euroa ja valtion avustuksella 28 023,48 eu-
roa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeis-
sa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustan-
nuksista. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 141
Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle

HEL 2017-009367 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meikku Palloilu Oy:lle urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta 437 500 euron lainan Meilahden tennis-hallien uu-
simiseksi seuraavin ehdoin:

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

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

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

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

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

Käsittely

Perusteluosan neljänteen kappaleeseen tehtiin kirjoitusvirheen korjaus 
siten, että "liikuntalautakunta" muutettiin "kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnaksi".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816
2 Halli hanke 2018-2020 PL 20170816
3 Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingfors Lawn-Tennis r.f. on omistamansa Meilahden Tennis Oy:n 
kautta hoitanut Meilahdessa viittä ylipainehalleilla katettua tenniskent-
tää. Hallien ja kenttien kunto on heikentynyt olennaisesti ja yhdistys 
päätti kenttien ja toiminnan uudistamisesta. Kaupunkiympäristön toi-
miala on osaltaan esittänyt ylipainehallien uusimista kaupunkikuvan 
vuoksi. Hankkeessa ylipainehalleilla katetaan neljä tenniskenttää ja yk-
si palloilukenttä. Muutoksen vuoksi Meilahden Tennis Oy lopetettiin ja 
tilalle perustettiin Meikku Tennis Oy. Vanhan seuran vastuut on kaikki 
hoidettu asianmukaisesti ja halliyhtiönä jatkaa uusi yhtiö. 

Kaupunginhallitus päätti 05.02.2018, § 76 myöntää kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden vuokrata  Meilahdessa sijaitsevan n. 5 110 
m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten Meikku Palloilu 
Oy:lle 31.5.2033 saakka.

Meikku Palloilu Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 250 000 euron 
(alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 437 500 euron lainaa. Kau-
pungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 437 500 eu-
ron pankkilainalla ja 375 000 euron omilla varoilla.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Meikku Palloilu Oy:lle ja 
toteaa hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 
mukainen.

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

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
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tosrahaston varoja on käytettävissä 129,1 miljoonaa euroa, josta 119,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816
2 Halli hanke 2018-2020 PL 20170816
3 Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 8

HEL 2017-009367 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää puoltavana lausuntonaan, et-
tä Meikku Palloilu Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastos-
ta 437 500 euron lainan tenniskenttien ja ylipainehallien uusimista var-
ten.

Meikku Palloilu Oy:n tarkoituksena on peruskorjata viisi olemassa ole-
vaa tenniskenttää siten, että tenniskenttiä tulee olemaan neljä kappa-
letta sekä yksi palloilukenttä. Kenttien salaojitus uusitaan samalla. Kau-
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punkiympäristön toimiala on esittänyt, että vanhat ylipainehallit pitää 
uusia ulkonäön vuoksi, joten nekin on tarkoitus uusia.

Rakentaminen olisi tarkoitus tehdä kesän 2018 aikana.

Hankkeen arvioitu hinta on 1 250 000 euroa (alv 0 %). Hanke aiotaan 
rahoittaa seuraavasti:

Oma rahoitus 375 000 euroa
Pankkilaina 437 500 euroa
Kaupungin laina 437 500 euroa

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitos-
ten rakennustöiden rahoittamiseen. Meikku Palloilu Oy:n lainahakemus 
on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa 
hankkeissa puollettaviksi.

Kuplahallin uusiminen ja kenttien perusparantamien tukevat kaupungin 
liikuntapoliittisia tavoitteita ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntaolosuh-
teita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi
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§ 142
Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2018

HEL 2018-002252 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2018 hankitaan noin 625 kpl kul-
taisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 
613 000 euroa (arvonlisäverollisena 760 000 euroa, alv 24 %). Vuoden 
2018 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa ker-
rotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan 
arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kau-
punginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 
009).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§.pdf
2 Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 

2016.pdf
3 Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-mitalin toimittaja Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että

 kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kulta-
keskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti, 
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 puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että 
sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mita-
lit, 

 vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Hel-
sinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§.pdf
2 Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 

2016.pdf
3 Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-mitalin toimittaja Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, taloushallinto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 143
Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden väli-
sen eriytymisen torjumiseen

HEL 2018-000892 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää 5,0 milj. euron erillismäärärahan ta-
lousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyttövarat, nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumi-
seen lautakuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

-       Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2,0 milj. euroa
-       Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1,0 milj. euroa
-       Sosiaali- ja terveystoimiala 2,0 milj. euroa

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä poliittisten ryhmien neuvottelutulokseen (29.10.2017) sisältyi 
seuraava kirjaus:

”Vuonna 2017 käyttämättä jääneet Khn käyttövarat (5 milj. euroa) koh-
distetaan kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torju-
miseen. Jaetaan toimialojen esitysten pohjalta (sote n. 2m€, kasko n. 
2m€ ja kuva n. 1m€).”
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Ko. toimialalautakuntia pyydetiin tekemään esitykset määrärahan käyt-
tökohteista neuvottelutuloksen kirjauksen mukaisesti kaupunkistrate-
giassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäise-
miseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen, ja ottaen huomioon 
kirjauksessa todetut euromäärät toimialoittain.

Lautakuntien esitykset määrärahan kohdentamisesta toimialoille ovat 
seuraavat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala:

1. Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen (1,0 mil-
joonaa euroa)

Määräraha kohdennetaan kaupunkistrategiahankkeeseen systeemisten 
ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hanke pu-
reutuu erityisesti ylisukupolviseen syrjäytymiseen sekä vieraskielisten 
nuorten selkeästi muita suurempaan suhteelliseen osuuteen koulutuk-
sen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. Painopiste on ennaltaehkäi-
sevässä toiminnassa.

Syrjäytymishaasteeseen tartutaan yhdessä vahvan kumppanuusver-
koston kanssa osallistaen kaupunkilaiset, opiskelijat, lapset ja huoltajat 
mukaan ratkaisujen löytämiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on sopinut kumppanuudesta Me-säätiön kanssa. Me-säätiöllä on osaa-
mista ja näyttöä syrjäytymistematiikan, syrjäytymisen ehkäisemisen toi-
mintamallien sekä teeman vaikuttavuusindikoinnin osalta. Yhdessä te-
keminen Me-säätiön kanssa mahdollistaa sujuvan pilotoinnin.

Määrärahaa käytetään seuraaviin kohteisiin:

- yksittäisten kokeilujen ja pilottien rahoitus: Me-talon ja Me-koulun ke-
hittäminen ja laajentaminen 500 000 euroa

- kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen erityisesti vieraskielis-
ten lasten ja nuorten perheiden kanssa 350 000 euroa

- projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkauskulut 130 000 eu-
roa

- osallistavat työpajat teemoittain, toimijoina henkilöstö, kumppanit ja 
kaupunkilaiset sekä palvelumuotoilun hyödyntäminen 20 000 euroa.

2. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen sekä erityiso-
petuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa (1,0 miljoonaa euroa)

Kokonaisuus muodostuu viidestä alakohdasta seuraavasti:
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2.1. Opetus- ja kasvatustyössä noudatetaan inkluusion periaatetta. Toi-
minta on esteetöntä ja mahdollistaa kaikkien oppilaiden hyvän kasvun 
ja oppimisen.

a. Varhaiskasvatuksessa kehitetään moniammatillisia toimintarakentei-
ta ja vahvistetaan henkilöstön osaamista alueilla, jossa lapsen näkö-
kannalta on riskejä/haasteita inklusiivisen periaatteen toteutumisessa 
(esteettömyys ja tasa-arvoiset edellytykset hyvään kasvuun sekä oppi-
miseen), muun muassa heikko sosioekonominen tausta, alhainen osal-
listumisaste varhaiskasvatukseen, suomen kielen taito.

b. Perusopetuksessa kehitetään inklusiivisen koulun toimintarakenteita 
siten, että mahdollisimman moni oppilas opiskelee lähikoulussaan ja 
saa siellä tarvitsemansa tuen. Kehittämiseen valitaan mukaan pilotti-
kouluja, jotka ottavat omaan lähikouluun kaikki alueella asuvat oppilaat 
tuen tarpeesta riippumatta. Koulut kehittävät joustavia, esteettömiä ja 
monimuotoisia toimintatapoja oppilaan tukemiseksi omassa lähikoulus-
sa. Pilottikoulut saavat koulutusta ja aikaa kehittämisseminaareihin 
oman toiminnan kehittämiseen. Pilottikoulujen tehtävänä on tuottaa 
mallinnuksia inklusiivisen koulun toimintatavoiksi. Kehitettävät toiminta-
mallit tulee olla siirrettävissä toisiin kouluihin.

c. Inklusiivisen perusopetuksen kannalta keskeistä on nivel esiopetuk-
sesta perusopetukseen, siellä se miten tukea tarvitsevia lapsia ohja-
taan lähipalvelun piiriin. Kehitetään rakenteita ja toimintatapoja, jotka
vahvistavat inklusiivisen koulun toteutumista esi- ja perusopetuksen ni-
velvaiheessa.

2.2 Erityisopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa siten, 
että se vastaa ammatillisen koulutuksen reformin tuomia uusia toimin-
tatapoja ja rakenteita. Opiskeluhuoltopalvelujen laajeneminen aikuisille 
perustutkintoa suorittaville ja oppisopimusopiskelijoille edellyttää myös 
tukimuotojen kokonaisvaltaista uudistamista.

2.3. Uudistuvaan lukiolakiin tulee velvoite järjestää opiskelijalle erityiso-
petusta ja muuta oppimisen tukea hänen yksilöllisten tarpeidensa mu-
kaisesti. Erityisopetuksen järjestämisen ja sisällön kehittäminen vastaa-
maan opiskelijoiden tarpeisiin, edellyttää kouluttautumista ja suunnitte-
lua yhdessä erityisopetuksen asiantuntijoiden, opiskelijoiden, opetus-
henkilöstön ja perusopetuksen asiantuntijoiden kanssa.

2.4 Luodaan alueellinen työpari/ tiimimalli, jolla vahvistetaan alueelli-
sesti henkilöstön osaamista syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toteutetaan 
neuropsykiatrinen valmennuskoulutus varhaiskasvatuksessa erityislas-
tentarhanopettajille ja perusopetuksessa laaja-alaisille erityisopettajille.
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2.5 Vahvistetaan henkilöstön osaamista syrjintään/rasismiin puuttumi-
sessa. Toteutetaan muun muassa Minun silmin – sinun silmin ohjel-
maa. Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelma on Helsingin kaupungin kau-
punginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön ja Cambridgen yliopiston 
kanssa yhteistyössä kehittämä ohjelma 14-19-vuotiaille nuorille. Ohjel-
man tavoite on vähentää konflikteja, jotka syntyvät muun muassa erilai-
suuden pelosta tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala:

1. Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa (300 000 euroa)

Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutetaan kaupungin ja Me-
säätiön yhteistyönä alueellinen kehittämishanke. Hanke keskittyy lasten 
ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen ja matalan kynnyk-
sen terveyspalveluihin, painottaen mielenterveyspalveluja. Verkosto-
maisella työotteella huomioidaan alueen perheet ja kaikki ikäkaudet.

2. Ikäihmisten kulttuuripalvelut (200 000 euroa)

Rahoituksesta osa kohdennetaan kulttuuripalvelukokonaisuuden toimi-
joille suoraan ikäihmisille tuotettaviin palveluihin: Yleiset kulttuuripalve-
lut, kirjasto (sis. Maunulatalo), museot ja orkesteri. Ja osa rahoitukses-
ta kohdistuu ikääntyneiden kulttuuridigipalveluiden kehittämiseen, pal-
veluiden viestinnän parantamiseen sekä tutkimustoimintaan.

3. Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy (100 000 euroa)

Kaupunginkirjasto käynnistää projektin kirjastoissa tapahtuvan digitaa-
listen palvelujen neuvonnan lisäämiseksi. Projektiin palkataan kaksi 
projektityöntekijää. Projektissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet 
kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa ja kokeillaan 
uudenlaisia neuvontapalveluja kumppaneiden kanssa.

4. FunAction-laajennus (100 000 euroa)

Lisämäärärahalla laajennetaan FunAction-toimintamalli koko Helsingin 
kaupungin alueelle. Toimintamallin laajentamisessa huomioidaan myös 
Boosti-toimintamallin (liikuntahanke liikkumattomille nuorille) hyvien 
käytäntöjen hyödyntäminen.

5. Liikkumisohjelman alueellinen viestintä (100 000 euroa)

Liikkumisohjelman uudet kohderyhmät tavoitetaan yhteistyössä yhdis-
tysten kanssa erityisin kohdennetuin palveluin ja yhdistyksille uusin toi-
mintamallein. Avustuksia kohdennetaan erityisesti tällaisten yhteistyö-
mallien käynnistämiseen ja mahdollistamiseen. Hanke tarvitsee am-
mattitaitoisesti tehtyä markkinointiviestintää (kuten ulkopuolisen mai-
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nostoimiston), jotta se tavoittaisi hankkeelle määritellyt kohderyhmät 
sekä monikanavaista mainontaa.

6. Pulssi-toiminnan jatkaminen (200 000 euroa)

Nuorisopalvelukokonaisuus kehittää ja kokeilee yhdessä kumppanien 
kanssa malleja, joissa nuoret voivat löytää itselleen mieluisia ja sopivia 
harrastuksia. Pulssi-toimintaa laajennetaan koko kaupungin alueelle.

Sosiaali- ja terveystoimiala:

1. Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta (1,7 miljoonaa euroa)

Kokonaisuus muodostuu kuudesta alakohdasta seuraavasti:

1.1.Toiminnan kautta 150 000 euroa

Nuoret ovat esittäneet tarpeita itsenäistymistaitoihin liittyen. Itsenäisty-
mistaitoja lisätään ilmiöpohjaisessa opetuksessa toiminnallisten palve-
lujen kautta.

Osalla nuoria on suuria haasteita aktivoitua liikkumaan ja osallistua tar-
jolla oleviin liikuntamuotoihin. Leirit ovat oiva tapa aktivoitua. Sekä nuo-
risopalvelukokonaisuus että järjestöt järjestävät leiritoimintaa. Lisämää-
rärahalla järjestetään ja ostetaan erilaisia kursseja ja leirejä nuorille, jot-
ka eivät nyt osallistu tarjolla olevaan toimintaan.

1.2. Täydentävät palvelut 300 000 euroa

Lastensuojelussa lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla tukihenkilöitä 
ja tukiperheitä, vertaisryhmätukea ja asumisen tukea. Jälkihuoltonuoret 
ja aikuissosiaalityön tiimeissä asioivat erityistä tukea tarvitsevat 18 
vuotta täyttäneet nuoret ovat jääneet edellä mainittujen palvelujen ulko-
puolelle.

1.3. Sosiaaliohjaus 400 000 euroa

Aikuissosiaalityötä tarjotaan alueilla ilman ajanvarausta ensi vaiheen 
palveluna. Palvelu on helposti saavutettavissa. Samalla nuorten on 
mahdollista saada juuri nuorille erikoistunutta neuvontaa. Lisämäärära-
halla palkataan 12 määräaikaista sosiaaliohjaajaa.

1.4. Vahvan tuen resurssit jälkihuollossa 132 000 euroa

Jälkihuollossa vahvaa tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen turvaa-
miseksi palkataan muutosvaiheessa sosiaalityöntekijöiden rinnalle neljä 
sosiaaliohjaajaa. Kokeilun jälkeen malli laajenisi kattaen nykyiset jälki-
huollon sosiaaliohjaajat, joilla on asiakkaina tukiasuntojen asukkaat.
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1.5. Liikkuva tiimi 145 000 euroa

Alueilla on haastavissa tilanteissa ja kriisissä olevia nuoria. Liikkuva tii-
mi on osaava ja toimiva ratkaisu kohdata nuoret. Tätä varten palkataan 
määräaikainen psykologi ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

1.6. Oppilashuolto 209 000 euroa

Oppilashuoltoon kohdennetaan lisää myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tusta. Oppilaitoksissa on nuoria, jotka tarvitsevat oppilashuollon rinnalle 
sosiaali- ja terveyspalveluja vaikean elämäntilanteen vuoksi. Yhteisen 
työn tiivistäminen on ollut tavoitteena. Palkkaamalla yksi sosiaaliohjaa-
ja oppilaitosten, aikuissosiaalityön, jälkihuollon ja opiskeluterveyden-
huollon sekä muiden palvelujen väliin auttaa saamaan käyntiin opiskeli-
joita laajasti tukevan toiminnan.

Näiden lisäksi jaetaan vielä 364 000 euroa erikseen edellä mainittujen 
hankkeiden kesken.

2. Palvelut tutuiksi nuorille (140 000 euroa)

Vain osa helsinkiläisistä nuorista tuntee sosiaalityön ja sosiaaliohjauk-
set palvelut. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelujen markkinointi 
toteutetaan nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä. 

Kokonaisuus muodostuu kolmesta alakohdasta seuraavasti:

2.1. Kokemusasiantuntijat 40 000 euroa

Palkataan nuorten palveluihin kolme kokemusasiantuntijaa. Tavoittee-
na on syventää jo käynnistynyttä dialogia helsinkiläisten nuorten kans-
sa.

2.2. Nettietsivät 50 000 euroa

Nettietsivä-hankkeeseen palkataan yksi internetin tunteva nuori koke-
musasiantuntijaksi ja hänelle työpariksi internetin tunteva sosiaaliohjaa-
ja. Tavoitteena on tavoittaa nuoret, jotka löytyvät lähinnä internetin 
kautta.

2.3. Sähköinen tiedotus nuorille 50 000 euroa

Kehitetään yhdessä nuorten kanssa sähköistä viestintää.

3. Tieto ja teknologia kehittämisen tukena (100 000 euroa)

Kokonaisuus muodostuu kahdesta alakohdasta seuraavasti:

3.1. Kouluterveyskyselyn jatkoanalysointi 20 000 euroa
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Kouluterveyskyselyn 2017 aineisto jatkoanalysoidaan. Analysoimalla 
tarkemmin aineistoa saadaan arvokasta tietoa helsinkiläisistä lapsista 
ja nuorista mm. etsimällä lukuisien muuttujien välisiä yhteyksiä. Syven-
nytään mm. kodin ulkopuolelle sijoitettujen, maahanmuuttajataustaisten 
ja toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vastauksiin.

3.2. Kaupunginosa -tilastotyökalu 80 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimen nuorten palvelut tarvitsevat kaupunginosa-
kohtaista tietoa nuorten ja perheiden tilanteista. Kootaan muuttujittain 
tietoja, kuten koulutustaso, työllisyys/työttömyys, tulotaso, vieraskieli-
set, toimeentulotuki, tulot, lapsiperheet (lapsiluku, pientuloiset perheet), 
lastensuojelun asiakkuudet ja valitut kouluterveyskyselyn muuttujat, joi-
den avulla saadaan kokonaiskuva kunkin kaupunginosan erityispiirteis-
tä ja haasteista. Tiedon avulla voidaan kehittää toimintamuotoja kau-
punginosan väestön tarpeiden mukaisesti ja kohdentaa mahdollisuuk-
sien mukaan myönteisen erityiskohtelun resursseja.

4. Projektipäällikkö tukemaan em. muutoskokonaisuutta (60 000 euroa)

Palkataan projektipäällikkö ohjaamaan ja koordinoimaan toimenpideko-
konaisuuden kehittämistä.

Esittelijä toteaa lopuksi, että haasteiden pitkäaikaisuuden vuoksi on tär-
keää etsiä uusia ratkaisumalleja ja toteutustapoja nuorten syrjäytymistä 
ehkäiseviin toimenpiteisiin ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käy-
tettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista.pdf

2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys 13.2.2018 lisämäärärahan 
kohdentamisesta syrjäytymisen torjumiseen.pdf

3 Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lisä-
määrärahan kohdentamisesta.pdf

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys erillismäärärahan käytöstä syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 32

HEL 2018-000892 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
kaupunginhallitukselle vuodelta 2017 käyttämättä jääneiden kaupungin-
hallituksen käyttövarojen kohdentamisesta yhteensä 2 milj. euron osal-
ta seuraavasti:

1) Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta 1 700 000 euroa

2) Palvelut tutuiksi nuorille 140 000 euroa

3) Tieto ja teknologia kehittämisen tukena 100 000 euroa

4) Projektipäällikkö tukemaan em. muutoskokonaisuutta 60 000 euroa.

Kaupunginhallituksen määräaikainen lisämäärärahan kohdennus mah-
dollistaa nopeat ketterät kokeilut ja nopeuttaa nuorten palvelujen kehit-
tämistä. Jokainen toimenpiteistä liittyy kaupunkistrategian toteuttami-
seen ja on osa nuorten palvelujen jatkumoa myös kokeilujen jälkeen. 
Kokeiluille laaditaan suunnitelma seurantatietoineen, raportoidaan tu-
loksista ja arvioidaan, miten toimintaa voidaan kehittää määräaikaisen 
rahoituksen jälkeen. On toivottavaa, että osaa määrärahoista voidaan 
tarvittaessa käyttää vielä vuoden 2019 aikana, jos kaikki toimenpiteet 
eivät ehdi toteutua täysimääräisinä vielä vuonna 2018.

1) Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta yhteensä 1,7 milj. euroa

Toiminnan kautta 150 000 euroa

(Kurssien, ryhmätoimintojen ja leirien järjestämiseen)

Toiminnalliset palvelut ovat turvallinen tapa käsitellä vaikeita asioita vä-
hitellen. Nuoret ovat pitkään esittäneet tarpeita itsenäistymistaitoihin liit-
tyen ja tuntevat, etteivät osaa riittävästi arkisia asioita. Tulevaisuudessa 
olisi hyvä saada lisää itsenäistymistaitoja ilmiöpohjaisen opetuksen pii-
riin. Nuorten kanssa voidaan toimia mm. ruoanlaittokursseilla, erityistä 
tukea tarvitsevien liikuntaryhmissä (vrt. yläkouluikäisten Boosti) ja leiri-
toiminnassa. 
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Joukolla nuoria on suuria haasteita aktivoitua liikkumaan, osallistumaan 
tarjolla oleviin liikuntamuotoihin ja tarvitaan pehmeitä keinoja saada 
nuori innostumaan liikkumisesta. Nuorisotoimi ja järjestöt järjestävät lei-
ritoimintaa. Leirillä tutustuu parissa päivässä paremmin kuin vuoden ai-
kana muissa tapaamisissa. Lisämäärärahalla järjestetään ja ostetaan 
erilaisia kursseja ja leirejä nuorille, jotka eivät nyt osallistu tarjolla ole-
vaan toimintaan.

Täydentävät palvelut 300 000 euroa

(Tukihenkilö- ja tukiperhepalkkioihin, vertaisryhmätukeen ja asumisen 
tukeen)

Lastensuojelussa lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla tukihenkilöitä 
ja tukiperheitä, vertaisryhmätukea ja asumisen tukea. Jälkihuoltonuoret 
ja aikuissosiaalityön tiimeissä asioivat erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
ovat jääneet edellä mainittujen palvelujen ulkopuolelle. 

Lisäksi jälkihuollossa on kullakin hetkellä 20–40 nuorta, joiden asutta-
minen on vaikeaa, koska he voivat huonosti ja käyttäytyvät haastavasti. 
Selvittelyn alla on, voidaanko heille järjestää tai ostaa palvelut ja saada 
noin 12 asuntoa lähekkäin, jolloin asumisesta tulee yhteisöllistä. Asun-
toja odottaessa on ostettava yksittäisille nuorille ohjauspalveluja kulloi-
seenkin asumisratkaisuun. Palvelut on lastensuojelussa kilpailutettu. 

Sosiaaliohjaukseen 400 000 euroa

Tarjotaan alueilla aikuissosiaalityötä ilman ajanvarausta ensi vaiheen 
palveluna, johon voi pistäytyä helposti ja mutkattomasti, sekä nuoriin 
erikoistunutta neuvontaa. Uutena resurssina palkataan 12 määräaikais-
ta sosiaaliohjaajaa.

Vahvan tuen resurssit jälkihuoltoon 132 000 euroa

Jälkihuollossa vahvaa tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen turvaa-
miseksi palkataan muutosvaiheessa sosiaalityöntekijöiden rinnalle neljä 
sosiaaliohjaajaa toimintarahoineen. Kokeilun jälkeen malli laajenisi kat-
taen nykyiset jälkihuollon sosiaaliohjaajat, joilla on asiakkaina tukiasun-
tojen asukkaat.

Liikkuva tiimi 145 000 euroa 

Alueilla on haastavissa tilanteissa ja kriisissä olevia nuoria. Liikkuva tii-
mi on osaava ja toimiva ratkaisu asiakkaiden ja henkilöstön osaamisen 
kannalta. Uusina resursseina palkataan määräaikainen psykologi ja 
kaksi psykiatrista sairaanhoitaja sekä täydentävät resurssit kustakin 
alueen tiimistä. 
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Oppilashuolto 209 000 euroa 

Oppilashuoltoon kohdennetaan lisää myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tusta, ja opiskeluterveydenhuollolla on sama tarve. Lisärahoituksena 
saatiin aiemmin kaksi vakituista terveydenhoitajaa vuoden 2018 alusta 
ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppilaitoksissa on nuoria, jotka tarvitsevat 
oppilashuollon rinnalle sosiaali- ja terveyspalveluja vaikean elämänti-
lanteen vuoksi. Yhteisen työn tiivistäminen on ollut tavoitteena jo aiem-
min. Palkkaamalla yksi sosiaaliohjaaja oppilaitosten, aikuissosiaalityön, 
jälkihuollon ja opiskeluterveydenhuollon sekä muiden palvelujen väliin 
auttaa saamaan käyntiin opiskelijoita laajasti tukevan toiminnan.

Lisäksi 364 000 euroa jaetaan edellä mainittujen hankkeiden kesken.

2) Palvelut tutuiksi nuorille 140 000 euroa

Vain osa helsinkiläisistä nuorista tuntee sosiaalityön ja sosiaaliohjauk-
set palvelut. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelujen markkinointi 
toteutetaan nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.

Kokemusasiantuntijat 40 000 euroa

Otetaan lastensuojelun tapaan myös nuorten palveluihin kolme koke-
musasiantuntijaa. Tavoitteena on syventää jo käynnistynyttä dialogia 
helsinkiläisten nuorten kanssa. 

Nettietsivät 50 000 euroa

Otetaan yksi internetin tunteva nuori kokemusasiantuntijaksi ja palka-
taan hänelle työpariksi internetin tunteva sosiaaliohjaaja. Tavoitteena 
on tavoittaa nuoret, jotka löytyvät lähinnä internetin kautta. 

Sähköinen tiedotus nuorille 50 000 euroa

Nuoret eivät tunne riittävästi palveluja ja oikeuksiaan. Nykyiset nuorten 
palvelujen internetsivut ovat kehittymättömät. Kehitetään yhdessä nuor-
ten kanssa viestintää eri tavoin mukaan lukien erilaiset kanavat. Toteu-
tukseen tarvitaan palveluja, materiaalia ja viestintäosaamista.

3) Tieto ja teknologia kehittämisen tukena 100 000 euroa

Hyödynnämme nykyistä paremmin saatavilla olevia tietoja ja kanavia 
nuorten auttamiseksi.

Kouluterveyskyselyn jatkoanalysointi 20 000 euroa

Kouluterveyskyselyn 2017 aineisto hankitaan kaupunkitiedolle jatkoa-
nalysoitavaksi. Analysoimalla tarkemmin aineistoa saadaan arvokasta 
tietoa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista mm. etsimällä lukuisien muut-
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tujien välisiä yhteyksiä. Syvennytään mm. kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen, maahanmuuttajataustaisten ja toimintarajoitteisten lasten ja nuor-
ten vastauksiin.

Kaupunginosa -tilastotyökalu 80 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimen nuorten palvelut tarvitsevat kaupunginosa-
kohtaista tietoa nuorten ja perheiden tilanteista. Kootaan muuttujittain 
tietoja, kuten koulutustaso, työllisyys/työttömyys, tulotaso, vieraskieli-
set, toimeentulotuki, tulot, lapsiperheet (lapsiluku, pientuloiset perheet), 
lastensuojelun asiakkuudet ja valitut kouluterveyskyselyn muuttujat, joi-
den avulla saadaan kokonaiskuva kunkin kaupunginosan erityispiirteis-
tä ja haasteista. Tiedon avulla voidaan kehittää toimintamuotoja kau-
punginosan väestön tarpeiden mukaisesti ja kohdentaa mahdollisuuk-
sien mukaan myönteisen erityiskohtelun resursseja. 

4) Projektipäällikkö tukemaan em. muutoskokonaisuutta 60 000 euroa

Edellä kuvatut toimet ovat nopeasti toteutettavia ja edellyttävät nopeaa 
organisointia ja monien toimijoiden yhteistyötä. Palkataan projektipääl-
likkö ohjaamaan ja koordinoimaan toimenpidekokonaisuuden kehittä-
mistä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten itsenäistymismahdollisuuksien edistäminen, nuorten palvelu-
ketjun vahvistaminen sekä nuorten osallistaminen vahvemmin palvelu-
jen kehittämiseen turvaavat tukea tarvitsevien nuorten auttamisen oi-
kea-aikaisesti sekä edistävät nuorten hyvinvointia.

Käsittely

13.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen oli kutsuttuna asiantun-
tijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Juha Jolkkonen: Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että 
kohdan "Täydentävät palvelut" ensimmäinen kappale muutettiin muo-
toon: "Lastensuojelussa lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla tukihen-
kilöitä ja tukiperheitä, vertaisryhmätukea ja asumisen tukea. Jälkihuol-
tonuoret ja aikuissosiaalityön tiimeissä asioivat erityistä tukea tarvitse-
vat 18 vuotta täyttäneet nuoret ovat jääneet edellä mainittujen palvelu-
jen ulkopuolelle."

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Kohdasta 3 "Tieto ja teknologia kehittämisen tu-
kena" perutaan uuden mobiilisovelluksen kehittäminen ja jaetaan tähän 
varattu raha kohdan 1 "Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen 
kautta" hankkeille. Uuden mobiilisovelluksen sijaan hyödynnetään vies-
tinnässä nuorten jo nyt käyttämiä viestintäsovelluksia.

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Leo Bergman): Kohdasta 3 "Tieto ja 
teknologia kehittämisen tukena" perutaan uuden mobiilisovelluksen ke-
hittäminen ja jaetaan tähän varattu raha kohdan 1 "Nuorelle helppoja 
uusia palveluja kokeilujen kautta" hankkeille. Uuden mobiilisovelluksen 
sijaan hyödynnetään viestinnässä nuorten jo nyt käyttämiä viestintäso-
velluksia.

Jaa-äänet: 3
Tapio Bergholm, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija 
Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Tyhjä: 1
Saku Etholen

Poissa: 1
Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Leo Bergmanin vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 3 (tyhjää 1, poissa 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 29

HEL 2018-000892 T 02 02 00
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Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen käytössä olevia määrärahoja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen kohdenne-
taan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle yhteensä 2 miljoonaa eu-
roa seuraavasti:

1.  Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemi-
seen, 1,0 miljoonaa euroa.

2. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen se-
kä erityisopetuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutukses-
sa, 1,0 miljoonaa euroa.

Käsittely

13.02.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluista muutettiin 
määrärahaa käytetään seuraaviin menoeriin -kohta kuulumaan seuraa-
vasti:
- yksittäisten kokeilujen ja pilottien rahoitus: Me-talon ja Me-koulun ke-
hittäminen ja laajentaminen 500 000 euroa
- kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen erityisesti vieraskielisten las-
ten ja nuorten perheiden kanssa 350 000 euroa
- projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkauskulut 130 000 eu-
roa
- osallistavat työpajat teemoittain, toimijoina henkilöstö, kumppanit ja 
kaupunkilaiset sekä palvelumuotoilun hyödyntäminen 20 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esi-
tyksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
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§ 144
Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-009490 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Samuel Jokelalle eron yhdenvertaisuustoimikunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Timo Kontion varajäseneksi (Maria Loiman henkilökohtainen 
varajäsen) yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 27.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Samuel Jokelan (SDP) 23.10.2017 (§ 954) va-
rajäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Samuel Jokela pyytää 27.2.2018 eroa yhdenvertaisuustoimi-
kunnan varajäsen luottamustoimesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi 
olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 27.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Tietotekniikka- ja viestintäosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 145
Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset 
palkkioperusteet

HEL 2017-007542 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 

A

hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten 
yleiset palkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt 
jaetaan liitteen 1 mukaisesti neljään eri ryhmään perustuen kunkin yh-
teisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioidaan toi-
minnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppusumman, 
henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien kuten yh-
teisön strategisen merkityksen perusteella,

B

eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille makset-
tavien palkkioiden perusteista liitteen 2 mukaisesti, 

C

että näitä palkkioperusteita noudatetaan tytäryhteisöissä ja -säätiöissä 
siitä lähtien, kun kussakin yhteisössä tai -säätiössä seuraavan kerran 
säännönmukaisesti päätetään hallituksen palkkioista. Palkkioperusteita 
ei kuitenkaan noudateta, jos osakassopimuksessa tai vastaavassa on 
sovittu palkkioista erikseen,

D

todeta, että tällä päätöksellä ei muuteta aiemmin erikseen päätettyjä 
yleisistä perusteista poikkeavia yksittäisten tytäryhteisöjen tai -säätiöi-
den hallituspalkkioiden perusteita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tytäryhteisöt ryhmittäin
2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallitus päätti 13.9.2004, § 1119 Helsinki-konserniin kuulu-
vien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Pää-
töksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka 
perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, § 109 hyväksymään Helsingin 
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Päätöksen mukaan 
kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaos-
ton puheenjohtajan kokouspalkkio. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n 
kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Luottamus-
henkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tarkistettu val-
tuustokausittain. 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016, § 291 hallintosäännöstä, jonka 
31 luvussa määrätään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää ta-
loudellisten etuuksien perusteiden lisäksi palkkioiden ja korvausten 
suuruudesta ja rajoituksista. Hallintosäännön määräykset on tarpeen 
ottaa huomioon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten palk-
kioperusteiden tarkistamisessa. Lisäksi luottamushenkilöiden palkkio-
säännön voimassaolo lakkasi hallintosäännön tullessa voimaan 
1.6.2017, eikä nykyinen viittaus tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitus-
palkkioihin liittyen ole enää mahdollinen.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.5.2017 luottamushenkilöiden taloudelli-
sista etuuksista 1.6.2017 lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioi-
hin tehtiin 8,5 %:n korotus tehtävien muuttuessa johtamisjärjestelmän 
myötä.

Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten puheenjohtajien vuosipalkkio 
on tällä hetkellä 1.6.2017 edeltävien päätösten mukaisesti 2 185 euroa 
ja puheenjohtajan sekä jäsenten kokouspalkkio 200 euroa per kokous, 
ellei yksittäistapauksessa ole päätetty taikka osakassopimuksessa tai 
vastaavassa ole sovittu toisin.
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Uudet palkkioperusteet

Kaupunkikonsernin yhteisöjen toiminnan tarkoituksessa, laajuudessa ja 
volyymissä, henkilöstön määrässä, kilpailuasetelmassa yms. ja siten 
myös niiden hallitustyön vaativuudessa on merkittäviä eroja. Konser-
niohjauksen näkökulmasta on perusteltua kehittää ja ottaa käyttöön eri-
laisia toimintamalleja tytäryhteisöjen ja -säätiöiden ohjauksessa. Täysin 
yhdenmukaiset menettelyt konserniohjauksessa eivät palvele riittävän 
hyvin kaupunkikonsernin kokonaisohjauksen tarpeita, kaupunkikonser-
nin kokonaisedun toteutumisen varmistamista eivätkä omistaja-arvon 
pitkäjänteisen kasvun tukemista. 

Voimassa olevassa konserniohjeessa on todettu, että omistajaohjauk-
sessa voidaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markki-
naehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. 
Edelleen konserniohjeessa todetaan, että strategisesti tai muuten mer-
kittävimmissä markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan 
poiketa kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön pe-
rustuvista hallituspalkkioista. Mikäli luottamushenkilöiden palkkiosään-
töön perustuvista hallituspalkkioista poiketaan, määritellään palkkiot yh-
teisön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaati-
vuuteen pohjautuvan arvion perusteella niin, että tytäryhteisölle voi-
daan valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdolli-
nen hallitus.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin tytäryhteisö-
jen ja -säätiöiden hallitusten kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosi-
palkkiot on tarkoituksenmukaista määritellä siten, että niissä voidaan 
aiemmasta käytännöstä poiketen ottaa huomioon yhteisöjen erilainen 
rooli ja merkitys kaupunkikonsernissa. 

Tytäryhteisöt ja -säätiöt jaetaan neljään eri ryhmään perustuen kunkin 
yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön arvioituun vaativuuteen. Arviointi 
perustuu toiminnan tarkoitukseen, luonteeseen ja laajuuteen, liikevaih-
toon ja taseen loppusummaan, henkilöstön määrään sekä muihin asi-
aan liittyviin näkökohtiin kuten yhteisön strategiseen merkitykseen kau-
pungille.

Konserniyhteisöjen heterogeenisyyden kannalta palkkioiden erottami-
nen vain markkinaehtoisten ja muiden tytäryhteisöjen välillä olisi liian 
suppea ryhmittely. Jakaminen neljään ryhmään antaa paremmat mah-
dollisuudet ottaa huomioon yhteisöjen välisiä eroja hallitustehtävien 
edellyttämässä erityisasiantuntemuksessa sekä sitoutumisessa. Yhtei-
sökohtainen jaottelu on kuvattu liitteessä 1.

Liitteessä 2 on määritelty neljään eri ryhmään kuuluvissa tytäryhteisöis-
sä ja -säätiöissä maksettavien hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden 
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perusteet. Palkkioperusteissa on edelleen ryhmää A lukuun ottamatta 
säilytetty yhteys kaupungin luottamustehtäväpalkkioihin, jolloin ne tule-
vat tarkistetuiksi säännöllisesti. 

Ryhmän A osalta palkkioita koskevista esityksistä päätettäisiin yhtiöille 
perustetun nimitystoimikunnan esityksen pohjalta tai muuten erillisellä 
päätöksellä. Tällä hetkellä nimitystoimikunnat on perustettu Helen 
Oy:öön ja Helsingin Satama Oy:öön. Palmia Oy:n osalta kaupunginhal-
litus päätti yleisistä palkkioperusteista poikkeamisesta 16.3.2015, § 
275.

Ryhmä B:n osalta hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin sama vuo-
sipalkkio kuin konsernijaoston varapuheenjohtajalle, tällä hetkellä 3 570 
euroa, ja kaikille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona sa-
ma palkkio kuin kaupunginvaltuuston jäsenille eli tällä hetkellä 385 eu-
roa per kokous. Vuosipalkkion osalta korotus olisi nykyiseen verrattuna 
noin 63 % ja kokouspalkkion osalta 92,5 %.

Ryhmä C:n osalta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi sama 
kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohta-
jan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 240 euroa. Hallituksen kokous-
palkkio olisi sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 225 euroa 
per kokous. Vuosipalkkion osalta korotus olisi nykyiseen verrattuna 2,5 
% ja kokouspalkkion osalta 12,5 %.

Ryhmä D:n osalta hallituksen puheenjohtajille ei maksettaisi vuosipalk-
kiota. Sen sijaan puheenjohtajan kokouspalkkio olisi sama kuin kau-
punginhallituksen jäsenellä (320 euroa) ja jäsenillä sama kuin konserni-
jaoston puheenjohtajalla (225 euroa). Hallituksen puheen-johtajan osal-
ta kokouspalkkion korotus olisi 60 % ja hallituksen jäsenten osalta 12,5 
%.

Valtaosa tytäryhteisöistä ja -säätiöistä kuuluisi palkkioryhmään C, jonka 
palkkioperusteet vastaavat pitkälti nykytilannetta. Ryhmään B ja ryh-
mään D, joissa muutokset nykytilaan olisivat isoimmat, kuuluvien tytä-
ryhteisöjen ja -säätiöiden joukko olisi hyvin rajallinen. Ryhmän A osalta 
ei tapahdu muutosta voimassaolevaan toimintatapaan.

Kunkin tytäryhteisön ja -säätiön kuulumisesta tiettyyn palkkioryhmään 
on tarkoituksenmukaista päättää jatkossa konserniohjeen mukaisissa 
tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa, joista päättää kaupungin-
hallitus. Yhteisöjen/säätiöiden sijoittumista eri ryhmiin tulee tarkastella 
säännöllisesti, koska niiden toiminnan luonne ja laajuus voi vaihdella 
esimerkiksi suurien investointihankkeiden alkamisen tai päättymisen 
myötä. Hallituspalkkioita voi olla ajoittain tarpeen korottaa tai alentaa 
siirtämällä yhteisö tai säätiö palkkioryhmästä toiseen.
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Kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, jotka liittyvät toiminnallisesti 
tai muuten olennaisella tavalla yhteen muodostaen käytännössä yhden 
yhteisen kokonaisuuden, ja joilla on osittain tai kokonaan samoista 
henkilöistä koostuvat hallitukset. Tällaisten yhteisöjen hallituksen ko-
koukset on tarkoituksenmukaista pitää jatkossakin mahdollisuuksien 
mukaan peräkkäin, ja maksaa kyseisten kokousten osalta hallituksen 
jäsenille yksi ko. yhteisöjen kesken jaettava kokouspalkkio vaikka he 
muodollisesti olisivatkin läsnä useamman eri yhteisön hallituksen ko-
kouksessa. Jos kaupunkikonserniin kuuluvat säätiöt muodostavat vas-
taavia kokonaisuuksia, noudatetaan niiden osalta samaa periaatetta. 

Niiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden osalta, joissa on osakassopimuk-
sessa tai vastaavassa sovittu erikseen hallituspalkkioista, noudatetaan 
sovittuja palkkioita jatkossakin.

Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden palkkioperusteita voidaan hyödyntää so-
veltuvin osin osakkuus- ja muiden yhteisöjen palkkioita käsiteltäessä. 
Jos palkkioista ei ole erikseen sovittu tai määrätty, kaupungin kokouse-
dustaja voi esittää hallituspalkkioita, jotka ovat linjassa tytäryhteisöjen 
palkkioperusteiden kanssa.

Hallituspalkkiot muissa suurissa kaupunkikonserneissa

Hallituspalkkiota koskevien periaatteiden päivittämisessä on hyödyn-
netty vertailutietona Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien 
palkkiolinjauksia.

Espoon kaupunki

Espoon kaupunkikonsernissa tytäryhtiöt on jaettu hallituspalkkioita var-
ten kolmeen ryhmään. 

Ryhmässä 1 maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota, jo-
ka on samansuuruinen kuin valtuuston puheenjohtajalle maksettava 
vuosipalkkio (8 500,-). Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkiona puolet puheenjohtajan palkkiosta (4 250,-). Lisäksi halli-
tuksen puheenjohtajalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin valtuus-
ton puheenjohtajalle (380,-) ja muille hallituksen jäsenille sama kokous-
palkkio kuin valtuuston jäsenille (320,-).

Ryhmän 2 osalta Espoon kaupunkikonsernissa maksetaan hallituksen 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle vuosipalkkiota, joka on enin-
tään puolet ryhmän 1 palkkioista. Kokouspalkkiona puheenjohtajalle 
maksetaan puolet valtuuston puheenjohtajan kokous-palkkiosta (190,-) 
ja muille hallituksen jäsenille puolet valtuuston jäsenen kokouspalkkios-
ta (160,-).
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Ryhmään 3 kuuluu pieniä kiinteistöosakeyhtiöitä, joiden toiminta keskit-
tyy rakentamiseen ja sen rahoitusratkaisuihin. Ryhmän 3 osalta ei mak-
seta vuosipalkkioita. Kokouspalkkiot ovat enintään ¾ ryhmän 2 palk-
kioista.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunkikonsernissa kaikille tytäryhteisöjen hallitusten jä-
senille maksetaan vastaavat kokouspalkkiot kuin kaupunginhallituksen 
jäsenille, 1.6.2017 lukien 220 euroa per kokous. 

Vuosipalkkioiden osalta Tampereen kaupunkikonsernissa on jaettu ty-
täryhtiöt neljään eri ryhmään. Ryhmässä 1 hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan 8 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 4 000 eu-
ron vuosipalkkio. Ryhmässä 2 vuosipalkkio on puheenjohtajalla 6 000 
euroa ja jäsenillä 3 000 euroa, ryhmässä 3 puheenjohtajan vuosipalk-
kio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa. Ryhmään 4 kuuluvissa yh-
tiöissä ei makseta vuosipalkkiota lainkaan.

Turun kaupunki

Turun kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen voimassaolevat palkkiosään-
nöt ovat vuodelta 2013. Palkkiosäännöissä Turun kaupungin tytäryhtei-
söt jaetaan neljään palkkioluokkaan. Palkkioiden määrittelyssä on otet-
tu huomioon lauta- ja johtokuntien puheenjohtajille palkkiosäännössä 
määrätyt palkkiot. 

Ensimmäisessä palkkioluokassa maksetaan vuosipalkkiota hallituksen 
puheenjohtajalle 5 500 euroa ja varapuheenjohtajalle 2 250 euroa. Pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 330 euroa per kokous ja jäsenten 165 
euroa per kokous. 

Toisessa palkkioluokassa hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuo-
sipalkkiota 4 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 650 euroa. Kokous-
palkkio on puheenjohtajalla 260 euroa per kokous ja jäsenillä 130 eu-
roa per kokous. 

Kolmannessa palkkioluokassa maksetaan vuosipalkkiota hallituksen 
puheenjohtajalle 2 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 800 euroa. Pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 260 euroa per kokous ja jäsenten 130 
euroa per kokous. 

Neljännessä palkkioluokassa noudatetaan samoja kokouspalkkioita 
kuin kolmannessa palkkioluokassa, mutta vuosipalkkiota ei makseta 
puheenjohtajalle eikä varapuheenjohtajalle.

Vantaan kaupunki
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Vantaan kaupunkikonsernissa tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohta-
jat rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen jäseniin 
yleisjaoston päättämässä laajuudessa. 

Käytännössä kokouspalkkiot ovat olleet samansuuruiset kuin kaupun-
ginhallituksen kokouspalkkiot, puheenjohtaja 290 euroa per kokous ja 
jäsenet 240 euroa per kokous. Yksittäisten vähäisen toiminnan yhtiöi-
den osalta kaupunginhallituksen yleisjaosto on päättänyt, että kokous-
palkkioita ei makseta. 

Vuosipalkkioita Vantaan kaupunkikonsernissa maksetaan vain suurim-
pien tytäryhtiöiden kuten Vantaan Energia Oy:n hallitusten puheenjoh-
tajalle ja varapuheenjohtajalle.

Palkkioperusteiden käyttöönotto

Uudet hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot edellyttävät erillisiä päätök-
siä tytäryhteisöissä ja -säätiöissä. Ottaen huomioon kaupungin tytäryh-
teisöjen ja -säätiöiden suuri lukumäärä ja yhdenmukainen kohtelu, on 
tarkoituksenmukaista, että uusien palkkioperusteiden mukaiset palkkio-
päätökset tehdään keväästä 2018 lähtien varsinaisissa yhtiö-, vuosi- tai 
vastaavissa kokouksissa, eikä ylimääräisissä kokouksissa.

Jatkossa kaupungin ao. luottamushenkilöiden palkkioita koskevat mah-
dolliset muutokset on tarkoitus ottaa huomioon samanaikaisesti myös 
tytäryhteisöissä ja -säätiöissä. Tämä edellyttää palkkioita koskevien 
päätösten kirjaamista tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yhtiö-, vuosi- tai 
muiden vastaavien kokousten pöytäkirjoihin asianmukaisella tavalla eli 
viittaamalla kaupungin voimassaoleviin luottamushenkilöiden palkkioi-
hin. Näin palkkiomuutokset voidaan saattaa jatkossa välittömästi voi-
maan ilman erillisiä yhtiö-, vuosi- tai vastaavien kokousten päätöksiä.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöt ryhmittäin
2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 05.03.2018 § 17

HEL 2017-007542 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää 

A

hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten 
yleiset palkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt 
jaetaan liitteen 1 mukaisesti neljään eri ryhmään perustuen kunkin yh-
teisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioidaan toi-
minnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppusumman, 
henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien kuten yh-
teisön strategisen merkityksen perusteella,

B

eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille makset-
tavien palkkioiden perusteista liitteen 2 mukaisesti, 

C

että näitä palkkioperusteita noudatetaan tytäryhteisöissä ja -säätiöissä 
siitä lähtien, kun kussakin yhteisössä tai -säätiössä seuraavan kerran 
säännönmukaisesti päätetään hallituksen palkkioista. Palkkioperusteita 
ei kuitenkaan noudateta, jos osakassopimuksessa tai vastaavassa on 
sovittu palkkioista erikseen,

D

todeta, että tällä päätöksellä ei muuteta aiemmin erikseen päätettyjä 
yleisistä perusteista poikkeavia yksittäisten tytäryhteisöjen tai -säätiöi-
den hallituspalkkioiden perusteita.
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Käsittely

05.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteeseen 1 tehdään säätiöitä 
koskeviin lukuihin teknisiä korjauksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 146
Hankintaoikaisuvaatimus (matkatoimistopalveluiden hankinta)

HEL 2017-004242 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Hogg Robinson Nordic Oy:n matkatoi-
mistopalveluhankinnan keskeyttämispäätökseen kohdistuvan hankinta-
oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hogg Robinson Nordic Oy, hankintaoikaisuvaatimus matkatoimistopal-
velujen hankintaan 1.2.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.
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Hankintaoikaisuvaatimus

Matkatoimistopalveluiden kilpailutuksessa tarjouksen antanut Hogg Ro-
binson Nordic Oy (HRG) on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen mää-
räajassa. 

HRG esittää, että sen tarjouksen hylkäämiselle ei ole perustetta. Han-
kintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. HRG on merkinnyt 
asiakirjan luottamukselliseksi, mutta asiakirjassa ei ole mitään julki-
suuslain mukaan salaiseksi luokiteltavaa tietoa.

Hankintamenettely

Matkatoimistopalveluiden hankintamenettely päätettiin keskeyttää han-
kintaa tekemättä. Keskeyttämiseen päädyttiin, koska menettelyssä ei 
saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta. Hankintalain 125 §:n mukaan 
hankintamenettely voidaan keskeyttää, jos siihen on todellinen ja pe-
rusteltu syy. Hankintajohtajan päätöksellä 26.1.2018 hankinta on kes-
keytetty todellisesta ja perustellusta syystä, sillä tarjoukset eivät vas-
tanneet niitä vaatimuksia, jotka hankintayksikkö oli hankinnalle määri-
tellyt. 

Matkatoimistopalveluiden hankinnassa hankintayksikkö ei saanut yh-
tään tarjousta, joka olisi ehdoitta täyttänyt hankinnalle asetetut vaati-
mukset. Kolmesta tarjoajasta yksi ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia 
(tarjoajan kelpoisuusehtoja), ja kaksi muuta tarjoajaa oli hinnoitellut tar-
jouksensa vastoin tarjouspyynnön ehtoja asettamalla palvelukuvauk-
sessa kuvatuille eri palveluille ylimääräisiä maksuja.

Palvelukuvauksen sopimusseurantaa koskevassa luvussa on vaadittu, 
että palveluntuottaja toimittaa vuosittain tilaajalle päästöraportin, josta 
ilmenee kaupungin työntekijöiden lentomatkailusta syntyneet hiilidioksi-
dipäästöt vuositasolla. Palvelukuvauksen tässä kohdassa ei ole erik-
seen todettu, että tämä tulisi tehdä ilman eri maksua, mutta jo palvelu-
kuvauksen sanamuodon perusteella on selvää, että raportointia ei ole 
tarkoitettu minään erikseen hinnoiteltavana lisäpalveluna. Päästörapor-
toinnin on tarkoitettu sisältyvän palveluun osana sopimuksenaikaista 
palvelun kehittämistä. HRG on tarjouksessaan kuitenkin asettanut 
päästöraportoinnille erillisen lisämaksun. Tämän vuoksi päätöksen pe-
rusteluissa HRG:n tarjous on todettu tarjouspyynnön (palvelukuvauk-
sen) ehtojen vastaiseksi.

On muistettava, että hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu päätökseen, 
jolla on keskeytetty hankintamenettely. Hankintalain perusteluiden mu-
kaan keskeyttämisen todelliseksi ja perustelluksi syyksi voidaan lukea 
esimerkiksi tilanne, jossa menettelyn lopputuloksena on saatu vain yksi 
hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Myös tarjouspyynnön tulkinnanva-
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raisuus on hankintalain perusteluiden mukaan hyväksyttävä syy han-
kinnan keskeyttämiseen. Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn kes-
keyttämiseen perustellusta syystä on ylipäätään suhtauduttu sallivasti.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia
kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Päätelmä

HRG:n esittämä hankintaoikaisuvaatimus on tutkittu huolellisesti han-
kinnat ja kilpailuttaminen -yksikössä. Hankintamenettelyssä ja päätök-
senteossa on noudatettu lainsäädäntöä ja tarjouspyyntöasiakirjojen eh-
toja. Esiin ei ole noussut mitään sellaista uutta tietoa, joka muuttaisi tä-
tä käsitystä.

Koska esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 
26.1.2018 tehtyä hankintapäätöstä, se tulee näin ollen hylätä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hogg Robinson Nordic Oy, hankintaoikaisuvaatimus matkatoimistopal-
velujen hankintaan 1.2.2018

Oheismateriaali

1 Liite 1 Palvelukuvaus H019-17 KORJATTU.pdf
2 Tarjouspyyntö_121332.pdf
3 Sopimusluonnos H019-17 KORJATTU.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
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Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 26.01.2018 § 3

HEL 2017-004242 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää matkatoimistopalveluiden hankinnan 
hankintaa tekemättä.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.12.2017 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H125-17, Dnro HEL 2017-004242. Hankinnasta on jul-
kaistu hankintailmoitus 5.12.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskana-
vassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle 
päättyi 18.1.2018. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta: SMT Oy, 
Hogg Robinson Nordic Oy, CWT Finland Oy

Tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa todettiin, että SMT Oy ei täytä tar-
jouspyynnön ESPD-lomakkeella asetettua vaatimusta ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmästä ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjousten käsittelyvaiheessa kävi ilmi, että Hogg Robinson Nordic 
Oy:n ja CWT Finland Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia hin-
noittelun osalta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että online-palvelun käyttäjä- ja tekni-
nen tuki sisältyvät matkatoimistopalvelun tarjouspyynnössä määriteltyi-
hin palvelumaksuihin. CWT Finland Oy on tarjouksessaan kuitenkin 
asettanut tarjouspyynnön vastaisesti erillisen palvelumaksun online-
palvelun käyttöneuvonnalle. 

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on todettu, että palvelun-
tuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain Tilaajan ympäristöraporttia varten 
päästöraportin, josta käy ilmi kaupungin työntekijöiden lentomatkailusta 
syntyneet CO2-päästöt vuositasolla. Hogg Robinson Nordic Oy on tar-
jouksessaan kuitenkin tarjouspyynnön vastaisesti asettanut erillisen 
palvelumaksun lentojen CO2-raportille.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia Hogg Robinson 
Nordic Oy:n ja CWT Finland Oy:n tarjoukset tulee hylätä tarjouspyyn-
nön vastaisina.
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Hankintamenettelyssä ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta ja han-
kintamenettely joudutaan keskeyttämään hankintaa tekemättä.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää 
saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 
(612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kun-
nes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelys-
sä tai päättänyt luopua hankinnasta.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 25.10.2017 § 16

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi
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§ 147
Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi suhtautumisesta jatkossa 
Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin

HEL 2017-003432 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tie-
doksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.3.2017 kunnan jäsenen tekemää kuntarakennelain 
(1698/2009) mukaista osaliitosesitystä Rysskär-nimisen lunastusyksi-
kön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän vesialueen siirtä-
miseksi Helsingistä Espooseen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen:
”Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginvaltuusto pitää 
tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt muistavat 
kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Helsingin olisi tullut 
olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Helsingin kau-
punginvaltuusto katsoo, että tämän tulee näkyä siinä, miten Helsingin 
kaupunki suhtautuu jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin.” (Mika 
Ebeling).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 69 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/12
12.03.2018

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

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 myös muille valtuute-
tuille.

Helsingin kaupunkistrategian 2013–2016 tavoitteeksi asetettiin, että 
Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi Helsinki – Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toi-
menpideohjelman 16.3.2015 § 270. Toimenpideohjelman mukaan yri-
tysmyönteisyydellä tarkoitetaan toisaalta riittävän nopeaa, ennakoita-
vissa olevaa ja tasapuolista yritysten asioiden käsittelyä sekä toisaalta 
yrityksille suunnatun palvelutarjonnan asiakaslähtöisyyttä. Yritysmyön-
teisyys edellyttää sitä, että kaikessa asioiden valmistelussa kaupungin 
hallinnossa otetaan huomioon myös menestyvän yritystoiminnan näkö-
kulma. Edelleen toimenpideohjelman mukaan kaupunki tunnistaa koko 
yrityskentän kirjon ja pyrkii luomaan edellytykset koko mpk-sektorille 
sekä itsensätyöllistäjille.

Yritysmyönteisyyden tulee näkyä koko kaupungin palvelukulttuurissa. 
Kaupungin organisaatiouudistuksessa 2017 käyttöön ottama toimiala-
malli on mahdollisuus yksinkertaistaa palveluprosesseja sekä hajaantu-
nutta päätöksentekoa. Kehittämistyössä tulee panostaa erityisesti ym-
märryksen lisäämiseen yritysten tarpeista, keskitetyn asioinnin mahdol-
listamiseen ja yritysten asioiden käsittelyn nopeuttamiseen.

Helsingin kaupungin intressissä on, että Suomenlahden rannikolle syn-
tyy merellisten virkistys- ja matkailupalveluiden verkosto. Merellisen 
Helsingin kehittämisessä edetään käytännössä vaiheittain. Helsingin 
rannoille ja saaristoon on 2000-luvulla toteutettu uusia käyntikohteita ja 
palveluita kasvavan kysynnän tarpeisiin.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan kaupunki toimii mah-
dollistajana, nopeuttaa omaa päätöksentekokykyään ja on yrityksille kil-
pailukykyinen sijaintipaikka. Edelleen strategian mukaan merellisten 
kohteiden saavutettavuutta parannetaan ja saariston palveluita kehite-
tään. Hyvin toimiva kaupunki sekä luotettava ja ennakoitava toimin-
taympäristö on keskeistä myös elinkeinopolitiikalle.

Yritysmyönteinen suhtautuminen, sujuvien palveluprosessien varmista-
minen ja elinkeinoelämän edellytysten tukeminen on kuitenkin erotetta-
va sellaisesta lähtökohdasta, että yritysasiakkaan hakemus kaupungille 
johtaisi poikkeuksetta kyseisen toimijan kannalta toivottuun lopputulok-
seen. Päätöksenteossaan kaupungin tulee huomioida kokonaistalou-
dellisuus sekä edistää strategisten tavoitteiden lisäksi kunnan jäsenten 
tasapuolista kohtelua. Esimerkiksi yritystoimintaan liittyvää riskiä tai toi-
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minnan edellyttämien investointien kustannuksia ei siten voi siirtää kau-
pungin vastuulle. 

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla tekivät esityksen Rysäkarin siirtä-
miseksi Espoon kaupunkiin 26.9.2016. Esityksen tekijä katsoo, että 
kuntarajan siirto on paras ratkaisu asumisen ja elinkeinon harjoittami-
sen kannalta, kun vuosien varrella ei ole Helsingin kaupungin kanssa 
löytynyt ratkaisua mm. palveluiden, vesiliikenteeseen ja kunnallistek-
niikkaan liittyvissä kysymyksissä. Helsingin kaupunginvaltuusto on lau-
sunnossaan vastustanut siirtoa ja Espoon kaupunginvaltuusto puoles-
taan on katsonut, ettei se näe siirrolle estettä. Osaliitosesityksen käsit-
tely on edelleen vireillä valtiovarainministeriössä ja ministeriöstä saa-
dun tiedon mukaan päätös asiassa annettaneen tämän kevään aikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja
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§ 148
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koulujen liikun-
tatilojen maksuttomasta käytöstä kouluajan jälkeen iltaisin

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 nuorten aloitteita vuonna 2016 kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että opetusvirasto, nuorisotoimi ja lii-
kuntavirasto ratkaisisi nopeasti, miten koulujen liikuntatilat olisivat mak-
sutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä kouluajan jälkeen iltai-
sin."(Sirpa Asko-Seljavaara)

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 tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun rehtori. Koulun liikun-
tatilojen hallinnointi ja vuokraus arkisin kello 17 jälkeen, viikonloppuisin 
ja loma-aikoina siirtyi 1.7.2017  kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikun-
tapalveluille. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta  päätti 27.2.2018 koulujen liikunta-
salien ilta- ja vapaa-aikakäytön (arkisin  klo 17–21 sekä viikonloppuisin 
klo 8–21) hinnastosta ajalle 1.5.–31.12.2018. Käyttövuorot myönnetään 
liikuntapalvelun kumppanuusyksiköstä. Vuoroja myönnettäessä nouda-
tetaan koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojär-
jestystä ja -perusteita. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on kor-
kea ja vuoroja haetaan enemmän, kuin niitä pystytään myöntämään. 
Suurin osa varaajista on liikuntaseuroja. 

Vuoden 2018 alusta noin 150 koulusta 67 koulua siirtyi omavalvontaan, 
jolloin varaaja sitoutuu vastaamaan vuoron valvonnasta. Vastuuhenki-
lön, jolle koulun avain luovutetaan avainten luovutussopimusta vas-
taan, tulee olla vähintään 18-vuotias.

Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät koulujen liikuntasaleissa maksu-
tonta matalan kynnyksen toimintaa yhteistyössä liikuntaseurojen kans-
sa pääsääntöisesti ennen klo 17.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin. 
Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja 
luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Suurin-
ta osaa koulurakennuksista voidaan tarvittaessa käyttää myös tilapäi-
seen majoittumiseen.             

Tällä hetkellä tilojen käyttö on pääsääntöisesti maksullista. Maksuilla 
katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut. Tiloja voi-
daan antaa käyttöön maksuttomasti tilaisuuden tai toiminnan järjestäjäl-
le, kun tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka järjestetään yh-
dessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tai kun järjestettä-
vä toiminta tai tilaisuus tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
mintaa. Vuokrattavien tilojen hintaa on alennettu ja käyttöä kasvatettu 
kehittämällä ja lisäämällä tilojen omavalvontaa.

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön hel-
pottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen 
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ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet 
sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman 
käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuk-
siin. Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset 
linjaukset tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryh-
mä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä 
on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva jär-
jestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, 
nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisä-
tä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai 
vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, kou-
lujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempai-
nyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansa-
laistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmä-
opetus.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei antamassaan lausunnossa pitänyt 
mahdollisena avata koulujen liikuntatiloja maksuttomaan iltakäyttöön. 
Toimialalla on käynnistetty toimialan hinnoittelumalli -projekti. Tavoit-
teena on tuottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle yhteiset periaatteet 
tuotteiden ja palvelujen hinnoittelusta sekä maksujen, vuokrien ja kor-
vausten subventoinnista.

On tärkeätä, että lasten ja nuorten harrastamista edistetään mahdollis-
tamalla tiloja harrastamiselle ja että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala se-
kä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä selvittävät keinoja, joi-
den avulla liikuntatilat olisivat joustavammin lasten ja nuorten käytössä 
kouluajan jälkeen. Koulun liikuntatilojen iltakäyttö edistäisi liikunnallisen 
elämäntavan omaksumista ja yhdessä tekemisen kulttuuria. On tärkeä-
tä, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen lä-
heisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. Lisäksi tulee huo-
mioida myös sellaisten nuorten tarpeet, jotka eivät harrasta liikuntaa lii-
kuntaseuroissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 23

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä mahdollisena avata koulujen 
liikuntatiloja maksuttomaan iltakäyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää kuitenkin tärkeänä, että lasten ja nuorten harrastamista 
edistetään mahdollistamalla tiloja harrastamiselle ja että kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä 
selvittävät keinoja, joiden avulla liikuntatilat olisivat joustavammin las-
ten ja nuorten käytössä kouluajan jälkeen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut hallinnoi koulujen ilta-
käyttöä arkipäivisin klo 17–21 myöntäen vuorot ilta-aikaan tapahtuvaan 
toimintaan. Iltapäiväaikaa klo 17 asti hallinnoi jokainen koulu itse.

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön (arkisin  klo 17–21 se-
kä viikonloppuisin klo 8–21) hinnastosta ajalle 1.7.2017–30.4.2018 
päätti liikuntalautakunta kokouksessaan 9.2.2017, § 44. Käyttövuorot 
näille ajoille myönnetään liikuntapalvelun kumppanuusyksiköstä. Vuo-
roja myönnettäessä noudatetaan koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-
ajan käyttövuorojen jakojärjestystä ja -perusteita. Koulujen liikuntasa-
lien käyttöaste iltaisin on korkea ja vuoroja haetaan enemmän kuin niitä 
pystytään myöntämään. Suurin osa varaajista on liikuntaseuroja.  

Vuoden 2018 alusta noin 150 koulusta yhteensä 67 koulua siirtyy oma-
valvontaan. Tämä tarkoittaa, että näillä kouluilla ei ilta-aikoina ole val-
vontaa, vaan varaaja sitoutuu vastaamaan vuoron valvonnasta. Vas-
tuuhenkilön, jolle koulun avain luovutetaan avainten luovutussopimusta 
vastaan tulee olla vähintään 18-vuotias.
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Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät koulujen liikuntasaleissa maksu-
tonta matalan kynnyksen toimintaa yhteistyössä liikuntaseurojen kans-
sa pääsääntöisesti ennen klo 17.

16.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 15

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja leikkipuistoissa, päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeis-
sa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväe-
nopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipisteessä.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin. 
Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja 
luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Suurin-
ta osaa koulurakennuksista voidaan tarvittaessa käyttää myös tilapäi-
seen majoittumiseen. 

Tällä hetkellä tilojen käyttö on pääsääntöisesti maksullista, perittävät 
maksut vahvistaa vuosittain kasvatus ja koulutuslautakunta. Maksuilla 
katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut. Tiloja voi-
daan antaa käyttöön maksuttomasti tilaisuuden tai toiminnan järjestäjäl-
le, kun tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka järjestetään yh-
dessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tai kun järjestettä-
vä toiminta tai tilaisuus tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
mintaa. Vuokrattavien tilojen hintaa on alennettu ja käyttöä kasvatettu 
kehittämällä ja lisäämällä tilojen omavalvontaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla on ti-
lojen yhteiskäyttöä useassa kiinteistössä. Vuonna 2015 on aloitettu 
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käytäntö, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushank-
keissa kartoitetaan myös muiden toimialojen ja alueen toimijoiden mah-
dolliset tilatarpeet. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun 
rehtori. Koulun liikuntatilojen hallinnointi ja vuokraus kello 17 jälkeen, 
viikonloppuisin ja loma-aikoina on 1.7.2017 siirtynyt kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalveluille. 

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön hel-
pottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen 
ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet 
sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman 
käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuk-
siin. Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset 
linjaukset tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryh-
mä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä 
on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva jär-
jestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, 
nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisä-
tä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai 
vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, kou-
lujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempai-
nyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansa-
laistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmä-
opetus.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa nuorten tekemää Ruuti-aloi-
tetta, jonka mukaan koulun liikuntasalien käyttö pitäisi olla nuorille mak-
sutonta myös kello 17 jälkeen. Aloite tukee uuden opetussuunnitelman 
mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi 
nuorten omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikun-
tatilojen iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja 
yhdessä tekemisen kulttuuria.

Lautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät harrasta-
maan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja 
alkuillasta. Lisäksi tulee huomioida myös sellaisten nuorten tarpeet, jot-
ka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa. Tehty toivomusponsi haas-
taa toimialat suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen 
yhteiset ja yhtenäiset käytännöt ja järjestelyt varausten, kulunvalvon-
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nan, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen, että ne mah-
dollistavat nuorille maksuttoman liikuntatilojen käytön lähikouluissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 149
Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi työntekijöiden asu-
misen jatkuvuuden turvaamisesta

HEL 2017-004130 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 29.3.2017 sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalve-
lujen siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toi-
vomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten valtuusto 
voi varmistua, että konsernijaoston päätös varmistaa työntekijöiden 
asumisen jatkuvuuden turvaamisen valtuuston tahtotilan mukaisesti." 
(Thomas Wallgren)

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

Luovutushetkellä voimassa olevassa työsuhteessa olevat henkilöt siir-
tyivät HUS:n palvelukseen 1.6.2017. Siirrettävään toimintoon kuuluvista 
työntekijöistä 109 asui kaupungin työsuhdeasunnossa. Asunnot olivat 
Helsingin Asuntohankinta Oy:n, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Tilakes-
kuksen omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tai Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistamia ARA-vuokra-asuntoja. Osa vuokraso-
pimuksista oli toistaiseksi voimassa olevia ja osa määräaikaisia.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toi-
mialan asuntopalvelut-yksikkö ja asuntovuokraus-yksikkö sopivat käy-
tännön toimista. Asuntovuokraus oli solminut työsuhdeasuntojen vuok-
rasopimukset, joten heti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen asun-
tovuokraus lähetti tiedotteen henkilöille, jotka asuivat työsuhdeasun-
noissa.

Asukkaille tarjottiin kahta vaihtoehtoa hakea kaupungin vuokra-asun-
toa:

1. Mahdollisuus jäädä nykyiseen vuokra-asuntoon, jolloin vuokra-
sopimus muuttuu. Uusi vuokrasopimus tehdään uudella vuokral-
la sekä uusilla vuokraehdoilla asunnon omistavan yhtiön kanssa. 
Vuokrataso nousee, koska kaupungin työsuhdeasunnon vuokra-
subventio lakkaa.

2. Mahdollisuus hakea kaupungin ARA-vuokra-asuntoja, joihin on 
tulo- ja varallisuusrajat. Asuntoa tarjotaan vain kerran, millä var-
mistetaan, että asuntotarjous saadaan kaikille. Aluetoiveet ote-
taan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi tiedotteessa kerrottiin mahdollisuudesta hakea HUS:n työsuh-
deasuntoa.

Asuntovuokraus irtisanoi työsuhdeasuntojen vuokrasopimukset 
31.5.2017 mennessä, jolloin irtisanomisaika alkoi kulua 1.6.2017 al-
kaen. Irtisanomisaika oli kuusi kuukautta, jos vuokrasopimus oli kestä-
nyt vähintään vuoden, muussa tapauksessa kolme kuukautta. Määräai-
kaisia vuokrasopimuksia, jotka päättyivät ennen 31.12.2017, ei jatkettu.

Asuntopalvelut-yksikkö aloitti kaupungin vuokra-asuntojen tarjoamisen 
heti vuokrasopimusten irtisanomisten jälkeen. Hakemuksen joko nykyi-
seen vuokra-asuntoonsa tai kaupungin ARA-vuokra-asuntoon jätti 107 
henkilöä. Näistä 13 henkilöä ratkaisi asumisensa muuttamalla asu-
maan muualle kuin kaupungin vuokra-asuntoon. Viimeiset irtisanomisa-
jat päättyivät 31.12.2017, mihin mennessä kaikki asuntoa tarvitsevat 94 
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henkilöä olivat saaneet kaupungin vuokra-asunnon (68 kpl ARA-vuok-
ra-asunnon ja 26 kpl vapaarahoitteisen vuokra-asunnon). Asumisen jat-
kuminen varmistui siis hyvin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympä-
ristön asukas- ja yrityspalvelut 29.1.2018

HEL 2017-004130 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2017 (178§) sosiaali- ja terveysviraston 
laitoshuoltopalvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksena Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Samalla valtuusto hy-
väksyi Thomas Wallgrenin toivomusponnen: "Valtuusto edellyttää, että 
kaupunginhallitus selvittää, miten valtuusto voi varmistua, että konser-
nijaoston päätös varmistaa työntekijöiden asumisen jatkuvuuden tur-
vaamisen valtuuston tahtotilan mukaisesti.” Kaupunginkanslia on pyytä-
nyt asukas- ja yrityspalvelujen lausunnon 31.1.2018 mennessä.

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut antaa kaupunginhallituk-
selle seuraavan lausunnon:

Työsuhdeasunnon tilalle kaupungin vuokra-asunto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.3.2017 Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtämisen liikkeenluovutukse-
na Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS).  
Luovutushetkellä voimassa olevassa työsuhteessa olevat henkilöt siir-
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tyivät HUS:n palvelukseen 1.6.2017. Kaupunginvaltuusto piti tärkeänä, 
että kaupunki pyrkii tarjoamaan näille henkilöille heidän työsuhdeasun-
tojensa tilalle vuokra-asunnon kaupungin asuntokannasta.

Siirrettävään toimintoon kuuluvista työntekijöistä 109 henkilöä asui kau-
pungin työsuhdeasunnossa. Asunnot olivat Helsingin Asuntohankinta 
Oy:n, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Tilakeskuksen omistamia vapaara-
hoitteisia vuokra-asuntoja tai Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omis-
tamia ARA-vuokra-asuntoja. Osa vuokrasopimuksista oli toistaiseksi 
voimassa olevia ja osa määräaikaisia.

Työsuhdeasunnoissa asuville tiedottaminen

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kiinteistöviraston asunto-
osasto (1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat 
– palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yk-
sikkö) ja tilakeskuksen asuntovuokraus-yksikkö (1.6.2017 alkaen kau-
punkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet – palvelukoko-
naisuuden tilapalveluiden asuntovuokraus-yksikkö) sopivat käytännön 
toimista. Asuntovuokraus oli solminut työsuhdeasuntojen vuokrasopi-
mukset, joten heti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen asuntovuok-
raus lähetti tiedotteen henkilöille, jotka asuivat työsuhdeasunnoissa.

Henkilöille tarjottiin kahta vaihtoehtoa hakea kaupungin vuokra-asun-
toa:

1) Mahdollisuus jäädä nykyiseen vuokra-asuntoon, jolloin vuokrasopi-
mus muuttuu. Uusi vuokrasopimus tehdään uudella vuokralla sekä uu-
silla vuokraehdoilla asunnon omistavan yhtiön kanssa. Vuokrataso 
nousee, koska kaupungin työsuhdeasunnon vuokrasubventio lakkaa.

2) Mahdollisuus hakea kaupungin ARA-vuokra-asuntoja, joihin on tulo- 
ja varallisuusrajat. Asuntoa tarjotaan vain kerran, millä varmistetaan, 
että asuntotarjous saadaan kaikille. Aluetoiveet otetaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi tiedotteessa kerrottiin mahdollisuudesta hakea HUS:n työsuh-
deasuntoa.

Asuntovuokraus irtisanoi työsuhdeasuntojen vuokrasopimukset 
31.5.2017 mennessä, jolloin irtisanomisaika alkoi kulua 1.6.2017 al-
kaen. Irtisanomisaika oli kuusi kuukautta, jos vuokrasopimus oli kestä-
nyt vähintään vuoden, muussa tapauksessa kolme kuukautta. Määräai-
kaisia vuokrasopimuksia, jotka päättyivät ennen 31.12.2017, ei jatkettu.

Vuokra-asuntojen tarjoaminen
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Asuntopalvelut-yksikkö aloitti kaupungin vuokra-asuntojen tarjoamisen 
heti vuokrasopimusten irtisanomisten jälkeen. Hakemuksen joko nykyi-
seen vuokra-asuntoonsa tai kaupungin ARA-vuokra-asuntoon jätti 107 
henkilöä. Näistä 13 henkilöä ratkaisi asumisensa muuttamalla asu-
maan muualle kuin kaupungin vuokra-asuntoon. Viimeiset irtisanomisa-
jat päättyivät 31.12.2017, mihin mennessä kaikki asuntoa tarvitsevat 94 
henkilöä olivat saaneet kaupungin vuokra-asunnon (68 kpl ARA-vuok-
ra-asunnon ja 26 kpl vapaarahoitteisen vuokra-asunnon).

Asumisen jatkuminen pystyttiin varmistamaan onnistuneesti kaupun-
kiympäristön toimialan asuntopalvelut-yksikön ja asuntovuokraus-yksi-
kön yhteistyöllä.

Lisätiedot
Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
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§ 150
Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi tulotason tarkastamatta 
jättämisestä pakollisessa asunnonvaihdossa

HEL 2017-004128 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Jape Lovén) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tie-
doksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 29.3.2017 sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalve-
lujen siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toi-
vomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään se, että tulotasoa ei tarkisteta täs-
sä yhteydessä, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun 
asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta." (Jape Lovén)

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

Luovutushetkellä voimassa olevassa työsuhteessa olevat henkilöt siir-
tyivät HUS:n palvelukseen 1.6.2017. Siirrettävään toimintoon kuuluvista 
työntekijöistä 109 asui kaupungin työsuhdeasunnossa. Asunnot olivat 
Helsingin Asuntohankinta Oy:n, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Tilakes-
kuksen omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tai Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistamia ARA-vuokra-asuntoja. Osa vuokraso-
pimuksista oli toistaiseksi voimassa olevia ja osa määräaikaisia.

Valtioneuvosto teki 15.9.2016 päätöksen tulorajojen asettamisesta pää-
kaupunkiseudun valtion tukemissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa. 
Asetuksen 4 a§:n mukaan valittaessa asukkaita Espoossa, Helsingis-
sä, Kauniaisissa ja Vantaalla sijaitseviin asuntoihin asukkaaksi valitse-
misen edellytyksenä oli, että ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä ky-
seisessä pykälässä asetettuja tulorajoja.

Tulorajat koskivat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, 
jotka tehtiin 1.1.2017 lukien. Hakijoiden tulot tarkistettiin myös vaihtoti-
lanteissa. Säännös oli ehdoton ja siitä voitiin poiketa vain valtioneuvos-
ton asetuksen 6 §:ssä mainituissa erityistilanteissa.

Valtioneuvosto päätti 1.2.2018 asetusmuutoksesta, jolla luovutaan uu-
sien asukkaiden tulorajoista valtion tukemissa vuokra- ja osaomistusa-
sunnoissa. ARA-asuntojen uusia asukkaita ja asuntojen vaihtajia kos-
keneet tulorajat ehtivät olla pääkaupunkiseudulla voimassa runsaan 
vuoden ajan. Asukasvalintaan vaikuttaa jatkossa hakijan asunnon tar-
ve, tulot ja varallisuus. Hallitus luopui samalla suunnitelmista ryhtyä te-
kemään ARA-asuntojen asukkaille tulojen määräaikaistarkastuksia. 
Asetusmuutos on tullut voimaan 1.3.2018.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut-yksikkö aloitti kaupungin 
vuokra-asuntojen tarjoamisen heti liikkeenluovutusta seuraavan vuok-
rasopimusten irtisanomisten jälkeen. Hakemuksen joko nykyiseen 
vuokra-asuntoonsa tai kaupungin ARA-vuokra-asuntoon jätti 107 työn-
tekijää. Näistä 13 hakijaa ratkaisi asumisensa muuttamalla asumaan 
muualle kuin kaupungin vuokra-asuntoon. Viimeiset irtisanomisajat 
päättyivät 31.12.2017, mihin mennessä kaikki asuntoa tarvitsevat 94 
henkilöä olivat saaneet kaupungin vuokra-asunnon (68 ara-asuntoa ja 
26 vapaarahoitteista asuntoa).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympä-
ristön asukas- ja yrityspalvelut 29.1.2018

HEL 2017-004128 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.3.2017 sopimuksen Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen 
siivouspalvelujen yhdistämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -liikelaitokseen 1.6.2017 lukien liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto piti tär-
keänä sitä, että kaupunki pyrkii tarjoamaan työsuhdeasunnon tilalle 
vuokra-asunnon omasta kannastaan.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginvaltuutettu Jape Lové-
nin toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuus jättää asunnonhakijoiden tulot tarkistamatta tässä 
yhteydessä.

Asukas- ja yrityspalvelut antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Toimenpiteet liikkeenluovutuspäätöksen johdosta

Luovutushetkellä voimassa olevassa työsuhteessa olevat henkilöt siir-
tyivät HUS:n palvelukseen 1.6.2017. Siirrettävään toimintoon kuuluvista 
työntekijöistä 109 asui kaupungin työsuhdeasunnossa. Asunnot olivat 
Helsingin Asuntohankinta Oy:n, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Tilakes-
kuksen omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tai Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistamia ARA-vuokra-asuntoja. Osa vuokraso-
pimuksista oli toistaiseksi voimassa olevia ja osa määräaikaisia.
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Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus hakea kaupungin vuokra-asuntoa 
riippuen siitä asuivatko he vapaarahoitteisessa vai ara-vuokra-asun-
nossa:

1) Mahdollisuus jäädä nykyiseen vapaarahoitteiseen vuokra-asuntoon, 
jolloin vuokrasopimus muutetaan tavalliseksi vuokrasopimukseksi. Uusi 
vuokrasopimus tehdään uudella vuokralla ja uusilla vuokraehdoilla 
omistavan yhtiön kanssa. 

2) Mahdollisuus hakea nykyistä tai kaupungin muuta ara-vuokra-asun-
toa, johon on tulo- ja varallisuusrajat. 

Lisäksi kerrottiin mahdollisuudesta hakea HUS:n työsuhdeasuntoja.

Tulojen tarkistusta ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa ei voinut jättää tekemät-
tä

Valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaa säätelee arava- ja
korkotukilainsäädäntö. Omistajan on valittava asukkaat valtion tuella
rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain (1190/1993) 4a -4 c
§:ien ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
annetun lain (604/2001) 11 a -11 c §:ien mukaisesti.

Valtioneuvosto teki 15.9.2016 päätöksen (Valtioneuvoston asetus 
asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 817/2016) tulorajojen asetta-
misesta pääkaupunkiseudulle. Asetuksen 4 a§:n mukaan valittaessa 
asukkaita Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla sijaitseviin 
asuntoihin asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan 
kuukausitulot eivät ylitä kyseisessä pykälässä asetettuja tulorajoja.

Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä,
jotka on tehty 1.1.2017 lukien. Hakijoiden tulot tarkistetaan myös vaih-
totilanteissa. Säännös on ehdoton ja siitä voidaan poiketa vain valtio-
neuvoston asetuksen 6 §:ssä mainituissa erityistilanteissa.

Vaihtoja koskevan valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon varalli-
suuden ja tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on asunnon 
osoittaminen ruokakunnalle, joka vaihtaa asuntoa saman tosiasiallisen 
omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen asukkaasta riippu-
mattomasta syystä. Tällä turvataan asukkaan asema muun muassa ta-
lon perusparannus- ja purkutilanteissa. Asukkaalla on siten mahdolli-
suus muuttaa väistöasuntoon ja palata peruskorjattuun tai puretun 
asunnon tilalle rakennettuun asuntoon ilman tulojen ja varallisuuden 
tarkistamista.
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Liikkeenluovutuksessa työntekijöiden siirtymistä koskevan pääsäännön
mukaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan 
palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseensa liittyvät etuudet eivät 
heikkene. 

Tavanomaiset henkilöstöedut, joihin työsuhdeasuntoetu kuuluu, eivät 
siirry liikkeenluovutuksen yhteydessä vaan palvelussuhteen päättyessä 
työsuhdeasuntoetu katkeaa. Vuokra-asunnon vaihtoon liittyvää tulojen 
ja varallisuuden tarkistamista koskeva valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 
1 momentin 1 kohta ei sovellu liikkeenluovutustilanteisiin.

Korvaava asunto järjestyi kaikille hakijoille

Asuntopalvelut-yksikkö aloitti kaupungin vuokra-asuntojen tarjoamisen
heti vuokrasopimusten irtisanomisten jälkeen. Hakemuksen joko nykyi-
seen vuokra-asuntoonsa tai kaupungin ARA-vuokra-asuntoon jätti 107 
työntekijää. Näistä 13 hakijaa ratkaisi asumisensa muuttamalla asu-
maan muualle kuin kaupungin vuokra-asuntoon. Viimeiset irtisanomisa-
jat päättyivät 31.12.2017, mihin mennessä kaikki asuntoa tarvitsevat 94 
henkilöä olivat saaneet kaupungin vuokra-asunnon (68 ara-asuntoa ja 
26 vapaarahoitteista asuntoa).

Lisätiedot
Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
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§ 151
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle muistiosta esittävän tai-
teen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi

HEL 2018-001379 T 02 05 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistamisesta koskevasta muistiosta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta yleisesti ottaen onnistuneena. Se 
selkiyttää sekä esittävän taiteen ja museoiden yhteiskunnallista roolia 
että niiden rahoitusmalleja.

Ehdotus esittävän taiteen valtionrahoituksen uudistamiseksi on pääosin 
onnistunut. Vapaan kentän toimijoiden sekä tuotantotalojen ja muiden 
alustatyyppisten toimijoiden nykyistä parempi huomioon ottaminen on 
merkittävä edistysaskel. Vaikka esitys on kokonaisuutena kustannus-
neutraali, täytyy huomioida se, että valtionosuuden jakoperusteiden 
muuttuessa uusiksi, uudistuksella on kuitenkin vaikutuksia yksittäisen 
valtionosuuden saajan saaman rahoituksen määrään. Esittävän taiteen 
ja museoiden valtiorahoituksen uudistamisen onnistuminen edellyttää 
Helsingin kaupungin mielestä sitä, että samassa yhteydessä valtiono-
suuksiin kohdennettavia valtion määrärahoja lisätään. Museolinjauksia 
Helsingin kaupunki pitää pääosin hyvinä, mutta haluaa kiinnittää huo-
miota Uudenmaan erityispiirteisiin. Tässä maakunnassa uudis- ja kor-
jausrakentaminen ja muu kulttuuriympäristön muuttaminen on moni-
muotoista ja määrältään suurta, mikä heijastuu suoraan kulttuuriympä-
ristötehtävän alueellisen vastuumuseon tehtäväkenttään. Helsingin 
kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelu-
jen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarpeeseen tu-
lee lainmuutoksessa turvata.

Ehdotuksessa painotetaan taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvua 
yhteiskunnan monilla osa-alueilla innovoinnista hyvinvoinnin ylläpitämi-
seen. Helsingin kaupunki toteaa, että valtion kokonaisrahoituksen lisää-
minen koko kentälle on olennainen ehto taiteen ja kulttuurin vaikutta-
vuuden kasvulle. Ehdotettujen uudistusten toteuttaminen ilman lisära-
hoitusta tuottaa vain niukkuuden jakamista uudessa asetelmassa, jos-
sa häviäjiä ovat ehdotuksessa periaatteellisella tasolla korostetut reu-
na-alueet. Ilman lisämäärärahaa todennäköisyys nykyisenkaltaisen ti-
lanteen jatkumiselle on suuri.

Yksityiskohtaiset näkemykset esityksen eräistä kohdista:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 89 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/17
12.03.2018

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

Ehdotus esittävän taiteen edistämislain soveltamisalan laajentamiseksi 
kattamaan kaikki esittävän taiteen muodot kuten sirkus- ja performans-
sitaiteen (1§) on erittäin tarpeellinen. Esitykset lain tavoitteeksi (2§), 
valtionosuuden tavoitteeksi (3§) sekä sen saamisen edellytyksiksi (4§) 
ovat kannatettavia.  Valtionosuuden muuttaminen määräaikaiseksi (5§) 
elävöittänee esittävän taiteen kenttää merkittävästi. Ehdotukset edelly-
tyksiksi sekä kuusivuotisen että kolmevuotisen valtionosuuden myöntä-
miselle ovat toimivia.  Kaikkein pitkäjänteisimmän esittävän taiteen, lä-
hinnä sinfoniaorkesterien piirissä kuusi vuotta on tosin melko lyhyt aika 
ohjelmistosuunnittelun ja taiteellisen tason kehittämisen näkökulmasta. 

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta ehdotetaan (5§), että esittävän taiteen kuusi- ja kol-
mevuotinen valtionosuus määräytyy jatkossakin henkilötyövuosien pe-
rusteella. Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota uudentyyppisiin tuo-
tantotalo- ja alustatoimijoihin, joiden oma henkilökunta ei välttämättä 
täytä valtionosuuden ehtona olevaa viiden henkilötyövuoden vähim-
mäismäärää. Esityksestä ei käy ilmi, voivatko ne laskea omiin henkilö-
työvuosiinsa myös tuottamiensa freelancer- ja muiden esitysten työ-
määrän. Esim. sirkus- ja tanssialalla monet toimijat ovat luonteeltaan 
alustoja ja/tai tuottajia pienine henkilötyövuosineen. Ne ovat tärkeitä te-
kijöitä kulttuurin kentällä ja rakentavat siltaa vapaalle kentälle tarjoa-
malla niille esiintymismahdollisuuksia. Tällaisten toimijoiden rahoitus 
voisi esityksen mukaan perustua harkinnanvaraisille yksi- ja kolmevuo-
tisille toiminta-avustuksille. Myös kertaluonteiset viisivuotiset kehittämi-
savustukset olisivat niiden ulottuvilla. Uudentyyppisten toimijoiden ase-
ma paranisi, mutta ne jäisivät kuitenkin edelleen vakiintuneita instituu-
tioita heikompaan asemaan. Helsingin kaupunki edellyttää, että esityk-
seenkin kirjattua uudistuksen vaikutusten seurantaa sovelletaan aktiivi-
sesti erityisesti tältä osin.

Tanssin talon asemaa on syytä tarkastella erikseen. Sen toiminta on 
kansallisesti merkittävää, ja sen vuoksi Tanssin talo tulisi määritellä yh-
deksi kansallisista kulttuurilaitoksista. Tanssin talo toimii aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja se edistää toi-
minnallaan tanssitaiteen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Se on  kes-
keinen ja maamme ainoa kokoluokassaan yksin tanssitaiteelle omistet-
tu kulttuurilaitos.

Helsingin kaupunki ehdottaa kahta lisäystä rahoituslain 35a §:ssä esi-
tettyihin painotusten perusteisiin, jotka määritellään tarkemmin opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksessa esittävän taiteen edistämiseksi. Li-
säysehdotukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan st-
rategian 2025 mukaisia. Painotusperusteiden kohtaan 4 ehdotetaan kir-
jattavaksi kohderyhmäksi lasten lisäksi nuoret ja kohtaan 5 kielellisten 
lisäksi kulttuurisille vähemmistöille kohdistuva esitystoiminta. 
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Lisäksi Helsingin kaupunki esittää, että esittävän taiteen valtionosuu-
den laskentaperusteista annettavan asetuksen yksikköhintojen paino-
kertoiminen yleistaso nostetaan esitettyä (1,10–1,38) korkeammaksi. 
Painokertoimilla on syytä tukea monipuolista ohjelmistoa ja myös uu-
sien vaikeasti tavoitettavien yleisöjen saavuttamista. Myös tällä toimen-
piteellä voidaan vapaata kenttää tukea kohdennetusti kulttuuripoliitti-
seen harkintaan perustuen.

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta (35a§) ehdotetaan, että Svenska Teaternille määritel-
lään jatkossakin erityisasema. Helsingin kaupunki kannattaa esitystä 
ruotsinkielisen kulttuurin turvaamiseksi. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen perustuisi sekä mu-
seolain muutoksille että valtionosuuslain muuttamiselle. Helsingin kau-
punki kannattaa museolain uudistamiseksi esitettyjä tavoitteita (1§), 
museotoiminnan tarkoitusta (2§) sekä ammatillisen museotoiminnan 
määrittelyä (3§). Myös valtionosuuden tavoite (4§) sekä sen saamisen 
edellytykset (5§) vastaavat lautakunnan arvion mukaan ammatillisen 
museotoiminnan tarpeita.   

Nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot korvattaisiin ehdotuksen mu-
kaan alueellisilla vastuumuseoilla (7-8§). Ehdotuksessa määritellään 
kolme eri tehtävää, joita kutakin voisi hoitaa jokaisessa maakunnassa 
vain yksi museo, eikä sitä siis voitaisi jakaa useammalle museolle. Ny-
kyisellään Uudellamaalla on yhteensä neljä alueellisia tehtäviä hoitavaa 
museota. Näistä Helsingin kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona 
ja Helsingin taidemuseo HAM aluetaidemuseona. Kaksi muuta maa-
kuntamuseota ovat Västra Nylands landskapsmuseum Raaseporissa ja 
Itä-Uudenmaan maakuntamuseona toimiva Porvoon museo. Näiden li-
säksi Espoon ja Vantaan kaupungeilla on erillissopimukset museoviras-
ton kanssa kulttuuriympäristötehtävän hoitamisesta omilla alueillaan. 
Maakuntamuseoista poiketen ne eivät nykyisellään saa tehtävän hoi-
dosta erilliskorvausta.

Alueellisen vastuumuseon tehtäväalueet olisivat jatkossa 1) alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä, 2) kulttuuriympäristötehtävä ja 3) 
alueellinen taidemuseotehtävä.  Ehdotuksen perusteluiden mukaan 
vastuumuseo voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä alueen muiden museoi-
den kanssa tai hankkia asiantuntemusta ostopalveluna, jolloin tehtä-
vien ja kustannusten jaosta sovittaisiin toimijoiden kesken.      

Helsingin kaupunki toteaa, että erityisesti ehdotetun kulttuuriympäristö-
tehtävän hoito poikkeaa Uudellamaalla muista maakunnista. Uudis- ja 
korjausrakentaminen sekä muu kulttuuriympäristön muuttaminen esim. 
liikennereittien rakentamisen takia on maakunnassa jo nykyisellään 
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erittäin vilkasta ja tulevaisuudessa laajenee edelleen. Tähän asti kult-
tuuriympäristötehtävää on hoitanut Uudellamaalla viisi (3+2) museota. 
Kulttuurihistoriallisen tehtävän monipuolisuuden ja laajuuden huomioon 
ottaen tulisi jatkossakin olla mahdollista jakaa tehtävä ainakin Uudella-
maalla useamman museon kesken, jotta palvelujen alueellinen saata-
vuus lakiesityksen mukaisesti turvataan. Olennaista on myös kustan-
nusten ja vastaavasti valtionosuuden suhteuttaminen intensiivisen kas-
vualueen suureen työmäärään. Espoon ja Vantaan erillisjärjestelyjen 
tulevaisuus rahoitusmalleineen tulee selvittää ennen kulttuuriympäristö-
tehtävän antamista millekään uusmaalaiselle museolle. Myös muiden 
vastuutehtävien, aluetaidemuseotehtävän ja museotoiminnan edistä-
mistehtävän toimintaympäristö on Uudellamaalla ison, koulutetun väes-
töpohjan ja isojen kaupunkikuntien sekä monien valtiollisten toimijoiden 
takia moniulotteisempi kuin muissa maakunnissa.

Helsingin kaupunki toteaa lisäksi, että hallitusohjelmassa on linjaus, et-
tä pidättäydytään uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoit-
teiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavan suuruisista 
velvoitteiden karsimisista tai uusien velvoitteiden täysimääräisestä ra-
hoittamisesta. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Lausunnon toisen kappaleen kolmas virke poistetaan. Neljännen virk-
keen perään lisätään uusi virke:
"Esittävän taiteen ja museoiden valtiorahoituksen uudistamisen onnis-
tuminen edellyttää Helsingin kaupungin mielestä sitä, että samassa yh-
teydessä valtionosuuksiin kohdennettavia valtion määrärahoja lisä-
tään."

Lausunnon yhdeksännen kappaleen uudeksi toiseksi virkkeeksi lisä-
tään:
"Painokertoimilla on syytä tukea monipuolista ohjelmistoa ja myös uu-
sien vaikeasti tavoitettavien yleisöjen saavuttamista."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM, lausuntopyyntö, esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistaminen

2 Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista koskeva 
muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistamisesta koskevasta muistiosta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta yleisesti ottaen onnistuneena. Se 
selkiyttää sekä esittävän taiteen ja museoiden yhteiskunnallista roolia 
että niiden rahoitusmalleja.

Ehdotus esittävän taiteen valtionrahoituksen uudistamiseksi on pääosin 
onnistunut. Vapaan kentän toimijoiden sekä tuotantotalojen ja muiden 
alustatyyppisten toimijoiden nykyistä parempi huomioon ottaminen on 
merkittävä edistysaskel. Jää kuitenkin myöhemmin arvioitavaksi, ovat-
ko esitetyt toimet riittävä tuki määrältään ja merkitykseltään kasvavalle 
kentälle, kun samaan aikaan edellytetään, että muutos on kustannus-
neutraali. Vaikka esitys on kokonaisuutena kustannusneutraali, täytyy 
huomioida se, että valtionosuuden jakoperusteiden muuttuessa uusiksi, 
uudistuksella on kuitenkin vaikutuksia yksittäisen valtionosuuden saa-
jan saaman rahoituksen määrään. Museolinjauksia Helsingin kaupunki 
pitää pääosin hyvinä, mutta haluaa kiinnittää huomiota Uudenmaan eri-
tyispiirteisiin. Tässä maakunnassa uudis- ja korjausrakentaminen ja 
muu kulttuuriympäristön muuttaminen on monimuotoista ja määrältään 
suurta, mikä heijastuu suoraan kulttuuriympäristötehtävän alueellisen 
vastuumuseon tehtäväkenttään. Helsingin kaupunki katsoo, että suur-
ten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuu-
det vastata kasvavaan palvelutarpeeseen tulee lainmuutoksessa turva-
ta.

Ehdotuksessa painotetaan taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvua 
yhteiskunnan monilla osa-alueilla innovoinnista hyvinvoinnin ylläpitämi-
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seen. Helsingin kaupunki toteaa, että valtion kokonaisrahoituksen lisää-
minen koko kentälle on olennainen ehto taiteen ja kulttuurin vaikutta-
vuuden kasvulle. Ehdotettujen uudistusten toteuttaminen ilman lisära-
hoitusta tuottaa vain niukkuuden jakamista uudessa asetelmassa, jos-
sa häviäjiä ovat ehdotuksessa periaatteellisella tasolla korostetut reu-
na-alueet. Ilman lisämäärärahaa todennäköisyys nykyisenkaltaisen ti-
lanteen jatkumiselle on suuri.

Yksityiskohtaiset näkemykset esityksen eräistä kohdista:

Ehdotus esittävän taiteen edistämislain soveltamisalan laajentamiseksi 
kattamaan kaikki esittävän taiteen muodot kuten sirkus- ja performans-
sitaiteen (1§) on erittäin tarpeellinen. Esitykset lain tavoitteeksi (2§), 
valtionosuuden tavoitteeksi (3§) sekä sen saamisen edellytyksiksi (4§) 
ovat kannatettavia.  Valtionosuuden muuttaminen määräaikaiseksi (5§) 
elävöittänee esittävän taiteen kenttää merkittävästi. Ehdotukset edelly-
tyksiksi sekä kuusivuotisen että kolmevuotisen valtionosuuden myöntä-
miselle ovat toimivia.  Kaikkein pitkäjänteisimmän esittävän taiteen, lä-
hinnä sinfoniaorkesterien piirissä kuusi vuotta on tosin melko lyhyt aika 
ohjelmistosuunnittelun ja taiteellisen tason kehittämisen näkökulmasta. 

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta ehdotetaan (5§), että esittävän taiteen kuusi- ja kol-
mevuotinen valtionosuus määräytyy jatkossakin henkilötyövuosien pe-
rusteella. Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota uudentyyppisiin tuo-
tantotalo- ja alustatoimijoihin, joiden oma henkilökunta ei välttämättä 
täytä valtionosuuden ehtona olevaa viiden henkilötyövuoden vähim-
mäismäärää. Esityksestä ei käy ilmi, voivatko ne laskea omiin henkilö-
työvuosiinsa myös tuottamiensa freelancer- ja muiden esitysten työ-
määrän. Esim. sirkus- ja tanssialalla monet toimijat ovat luonteeltaan 
alustoja ja/tai tuottajia pienine henkilötyövuosineen. Ne ovat tärkeitä te-
kijöitä kulttuurin kentällä ja rakentavat siltaa vapaalle kentälle tarjoa-
malla niille esiintymismahdollisuuksia. Tällaisten toimijoiden rahoitus 
voisi esityksen mukaan perustua harkinnanvaraisille yksi- ja kolmevuo-
tisille toiminta-avustuksille. Myös kertaluonteiset viisivuotiset kehittämi-
savustukset olisivat niiden ulottuvilla. Uudentyyppisten toimijoiden ase-
ma paranisi, mutta ne jäisivät kuitenkin edelleen vakiintuneita instituu-
tioita heikompaan asemaan. Helsingin kaupunki edellyttää, että esityk-
seenkin kirjattua uudistuksen vaikutusten seurantaa sovelletaan aktiivi-
sesti erityisesti tältä osin.

Tanssin talon asemaa on syytä tarkastella erikseen. Sen toiminta on 
kansallisesti merkittävää, ja sen vuoksi Tanssin talo tulisi määritellä yh-
deksi kansallisista kulttuurilaitoksista. Tanssin talo toimii aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja se edistää toi-
minnallaan tanssitaiteen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Se on  kes-
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keinen ja maamme ainoa kokoluokassaan yksin tanssitaiteelle omistet-
tu kulttuurilaitos.

Helsingin kaupunki ehdottaa kahta lisäystä rahoituslain 35a §:ssä esi-
tettyihin painotusten perusteisiin, jotka määritellään tarkemmin opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksessa esittävän taiteen edistämiseksi. Li-
säysehdotukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan st-
rategian 2025 mukaisia. Painotusperusteiden kohtaan 4 ehdotetaan kir-
jattavaksi kohderyhmäksi lasten lisäksi nuoret ja kohtaan 5 kielellisten 
lisäksi kulttuurisille vähemmistöille kohdistuva esitystoiminta. 

Lisäksi Helsingin kaupunki esittää, että esittävän taiteen valtionosuu-
den laskentaperusteista annettavan asetuksen yksikköhintojen paino-
kertoiminen yleistaso nostetaan esitettyä (1,10–1,38) korkeammaksi. 
Myös tällä toimenpiteellä voidaan vapaata kenttää tukea kohdennetusti 
kulttuuripoliittiseen harkintaan perustuen.

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta (35a§) ehdotetaan, että Svenska Teaternille määritel-
lään jatkossakin erityisasema. Helsingin kaupunki kannattaa esitystä 
ruotsinkielisen kulttuurin turvaamiseksi. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen perustuisi sekä mu-
seolain muutoksille että valtionosuuslain muuttamiselle. Helsingin kau-
punki kannattaa museolain uudistamiseksi esitettyjä tavoitteita (1§), 
museotoiminnan tarkoitusta (2§) sekä ammatillisen museotoiminnan 
määrittelyä (3§). Myös valtionosuuden tavoite (4§) sekä sen saamisen 
edellytykset (5§) vastaavat lautakunnan arvion mukaan ammatillisen 
museotoiminnan tarpeita.   

Nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot korvattaisiin ehdotuksen mu-
kaan alueellisilla vastuumuseoilla (7-8§). Ehdotuksessa määritellään 
kolme eri tehtävää, joita kutakin voisi hoitaa jokaisessa maakunnassa 
vain yksi museo, eikä sitä siis voitaisi jakaa useammalle museolle. Ny-
kyisellään Uudellamaalla on yhteensä neljä alueellisia tehtäviä hoitavaa 
museota. Näistä Helsingin kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona 
ja Helsingin taidemuseo HAM aluetaidemuseona. Kaksi muuta maa-
kuntamuseota ovat Västra Nylands landskapsmuseum Raaseporissa ja 
Itä-Uudenmaan maakuntamuseona toimiva Porvoon museo. Näiden li-
säksi Espoon ja Vantaan kaupungeilla on erillissopimukset museoviras-
ton kanssa kulttuuriympäristötehtävän hoitamisesta omilla alueillaan. 
Maakuntamuseoista poiketen ne eivät nykyisellään saa tehtävän hoi-
dosta erilliskorvausta.

Alueellisen vastuumuseon tehtäväalueet olisivat jatkossa 1) alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä, 2) kulttuuriympäristötehtävä ja 3) 
alueellinen taidemuseotehtävä.  Ehdotuksen perusteluiden mukaan 
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vastuumuseo voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä alueen muiden museoi-
den kanssa tai hankkia asiantuntemusta ostopalveluna, jolloin tehtä-
vien ja kustannusten jaosta sovittaisiin toimijoiden kesken.      

Helsingin kaupunki toteaa, että erityisesti ehdotetun kulttuuriympäristö-
tehtävän hoito poikkeaa Uudellamaalla muista maakunnista. Uudis- ja 
korjausrakentaminen sekä muu kulttuuriympäristön muuttaminen esim. 
liikennereittien rakentamisen takia on maakunnassa jo nykyisellään 
erittäin vilkasta ja tulevaisuudessa laajenee edelleen. Tähän asti kult-
tuuriympäristötehtävää on hoitanut Uudellamaalla viisi (3+2) museota. 
Kulttuurihistoriallisen tehtävän monipuolisuuden ja laajuuden huomioon 
ottaen tulisi jatkossakin olla mahdollista jakaa tehtävä ainakin Uudella-
maalla useamman museon kesken, jotta palvelujen alueellinen saata-
vuus lakiesityksen mukaisesti turvataan. Olennaista on myös kustan-
nusten ja vastaavasti valtionosuuden suhteuttaminen intensiivisen kas-
vualueen suureen työmäärään. Espoon ja Vantaan erillisjärjestelyjen 
tulevaisuus rahoitusmalleineen tulee selvittää ennen kulttuuriympäristö-
tehtävän antamista millekään uusmaalaiselle museolle. Myös muiden 
vastuutehtävien, aluetaidemuseotehtävän ja museotoiminnan edistä-
mistehtävän toimintaympäristö on Uudellamaalla ison, koulutetun väes-
töpohjan ja isojen kaupunkikuntien sekä monien valtiollisten toimijoiden 
takia moniulotteisempi kuin muissa maakunnissa.

Helsingin kaupunki toteaa lisäksi, että hallitusohjelmassa on linjaus, et-
tä pidättäydytään uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoit-
teiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavan suuruisista 
velvoitteiden karsimisista tai uusien velvoitteiden täysimääräisestä ra-
hoittamisesta. 

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 15.3.2018 mennessä lausun-
toa muistiosta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudis-
tamiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotus museoi-
den, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestel-
män uudistamiseksi valmistui 31.12.2017. Työryhmä analysoi teatteri-, 
tanssi- ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden 
tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä valmisteli ehdotuksen 
em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi. Rahoitusjärjestel-
mässä tulisi ottaa huomioon toimijakentän ja yhteiskunnan muutokset 
ja tulevaisuuden haasteet, sen tulisi tukea laadukasta ja vaikuttavaa 
toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Tärkeää oli huomioida taide- ja 
kulttuuripalveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen ja valtiono-
suuden ulkopuolisen ammattilaiskentän toiminta. Lisäksi työryhmän tuli 
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ottaa työssään huomioon muutokset toimintaympäristössä kaikilla ta-
soilla sekä taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan myönteiset vaikutuk-
set mm. luovuuteen ja hyvinvointiin sekä kasvuun ja työllisyyteen. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus pe-
rustuisi laskennalliseen valtionosuuteen ja sitä täydentäviin harkinnan-
varaisiin rahoitusmuotoihin.  Valtionosuuden laskenta perustuisi yksik-
köhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uu-
distetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009). Teat-
teri- ja orkesterilaki (730/1992) korvattaisiin esittävän taiteen edistämi-
sestä annettavalla lailla. Museolaki (729/1992) uudistettaisiin kokonai-
suudessaan.

Esittävän taiteen edistämisestä annettava laki kattaisi kaikki esittävän 
taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi kolme- tai kuusivuoti-
seksi. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotisiin 
suunnitelmiin. Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yk-
sikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla ker-
toimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtiono-
suusprosentti olisi 39. Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kri-
teereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta-avustuksia 
myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina sekä viisivuotisina kehit-
tämisavustuksina. Avustusehdot vaihtelisivat avustustyypin mukaan. 
Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoil-
le. Jos toimija ei täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, sille 
voitaisiin myöntää kertaluontoinen erityisavustus. 

Museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä teh-
täväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuu-
museoille.  Vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaide-
museojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. 
Vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädettäisiin lailla ja ne 
neuvottelisivat toiminnastaan Museoviraston kanssa kolmivuosittain. 
Perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37, ja sen laskenta perus-
tuisi toteutuneisiin kustannuksiin, yksikköhintoihin ja henkilötyövuosiin. 
Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisen osan valtionosuuspro-
sentti olisi 85, ja se koskisi vain sitä museon henkilöstöä, joka osallis-
tuu alueellisten tehtävien hoitoon. Rahoituksen myöntäminen perustuisi 
kaikilla museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Valtionosuu-
den lisäksi museoille voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia hankeavus-
tuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että asian kaupunginhallituskä-
sittelyn jälkeen kulttuurijohtaja täyttää lausuntolomakekyselyn osoit-
teessa lausuntopalvelu.fi.
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Lausunto perustuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan lau-
suntoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM, lausuntopyyntö, esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistaminen

2 Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista koskeva 
muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 48

HEL 2018-001379 T 02 05 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi esittävän taiteen ja museoiden 
valtionrahoituksen uudistamisesta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotusta yleisesti ottaen ter-
vetulleena ja onnistuneena. Se selkiyttää sekä esittävän taiteen ja mu-
seoiden yhteiskunnallista roolia että niiden rahoitusmalleja.

Lautakunnan mielestä ehdotus esittävän taiteen valtionrahoituksen uu-
distamiseksi on pääosin onnistunut. Vapaan kentän toimijoiden sekä 
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tuotantotalojen ja muiden alustatyyppisten toimijoiden nykyistä parempi 
huomioon ottaminen on merkittävä edistysaskel. Jää kuitenkin myö-
hemmin arvioitavaksi, ovatko esitetyt toimet riittävä tuki määrältään ja 
merkitykseltään kasvavalle kentälle kun samaan aikaan edellytetään 
että muutos on kustannusneutraali. Museolinjauksissa lautakunta nä-
kee esityksessä pääosin hyvää, mutta haluaa kiinnittää huomiota Uu-
denmaan erityispiirteisiin. Tässä maakunnassa uudis- ja korjausraken-
taminen ja muu kulttuuriympäristön muuttaminen on monimuotoista ja 
määrältään suurta, mikä heijastuu suoraan kulttuuriympäristötehtävän 
alueellisen vastuumuseon tehtäväkenttään.

Ehdotuksessa painotetaan taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvua 
yhteiskunnan monilla osa-alueilla innovoinnista hyvinvoinnin ylläpitämi-
seen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa painokkaasti, että val-
tion kokonaisrahoituksen lisääminen koko kentälle on olennainen ehto 
taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvulle. Ehdotettujen uudistusten 
toteuttaminen ilman lisärahoitusta tuottaa vain niukkuuden jakamista 
uudessa asetelmassa, jossa häviäjiä ovat ehdotuksessa periaatteelli-
sella tasolla korostetut reuna-alueet. Ilman uutta rahaa todennäköisyys 
nykyisenkaltaisen tilanteen jatkumiselle on suuri.

Yksityiskohtaiset näkemykset esityksistä niiltä osin, kuin lautakunnalla on komment-
teja tehtyyn ehdotukseen:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä ehdotus esittävän taiteen 
edistämislain soveltamisalan laajentamiseksi kattamaan kaikki esittä-
vän taiteen muodot kuten sirkus- ja performanssitaiteen (1§) on erittäin 
tarpeellinen. Esitykset lain tavoitteeksi (2§), valtionosuuden tavoitteeksi 
(3§) sekä sen saamisen edellytyksiksi (4§) ovat kannatettavia. Lauta-
kunta arvioi valtionosuuden muuttamisen määräaikaiseksi (5§) elävöit-
tävän esittävän taiteen kenttää merkittävästi. Ehdotukset edellytyksiksi 
sekä kuusivuotisen että kolmevuotisen valtionosuuden myöntämiselle 
ovat toimivia.  Kaikkein pitkäjänteisimmän esittävän taiteen, lähinnä 
sinfoniaorkesterien piirissä kuusi vuotta on tosin melko lyhyt aika ohjel-
mistosuunnittelun ja taiteellisen tason kehittämisen näkökulmasta. 

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta ehdotetaan (5§), että esittävän taiteen 6- ja 3-vuoti-
nen valtionosuus määräytyy jatkossakin henkilötyövuosien perusteella. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota uudentyyppisiin 
tuotantotalo- ja alustatoimijoihin, joiden oma henkilökunta ei välttämättä 
täytä valtionosuuden ehtona olevaa viiden henkilötyövuoden vähim-
mäismäärää. Dokumenteista ei käy ilmi, voivatko ne laskea omiin hen-
kilötyövuosiinsa myös tuottamiensa freelancer- ja muiden esitysten työ-
määrän. Esim. sirkus- ja tanssialalla monet toimijat ovat luonteeltaan 
alustoja ja/tai tuottajia pienine henkilötyövuosineen. Ne ovat tärkeitä te-
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kijöitä kulttuurin kentällä ja rakentavat siltaa vapaalle kentälle tarjoa-
malla niille esiintymismahdollisuuksia. Tällaisten toimijoiden rahoitus 
voisi esityksen mukaan perustua harkinnanvaraisille 1- ja 3-vuotisille 
toiminta-avustuksille. Myös kertaluonteiset 5-vuotiset kehittämisavus-
tukset olisivat niiden ulottuvilla. Uudentyyppisten toimijoiden asema pa-
ranisi mutta ne jäisivät kuitenkin edelleen vakiintuneita instituutioita hei-
kompaan asemaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että 
esitykseenkin kirjattua uudistuksen vaikutusten seurantaa sovelletaan 
aktiivisesti erityisesti tältä osin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa kahta lisäystä rahoituslain 
35a§:ssä esitettyihin painotusten perusteisiin, jotka määritellään tar-
kemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa esittävän taiteen 
edistämiseksi. Lisäysehdotukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisia. Painotusperusteiden koh-
taan 4 ehdotetaan kirjattavaksi kohderyhmäksi lasten lisäksi nuoret ja 
kohtaan 5 kielellisten lisäksi kulttuurisille vähemmistöille kohdistuva esi-
tystoiminta. 

Lisäksi lautakunta esittää, että esittävän taiteen valtionosuuden lasken-
taperusteista annettavan asetuksen yksikköhintojen painokertoiminen 
yleistaso nostetaan esitettyä (1,10–1,38) korkeammaksi. Myös tällä toi-
menpiteellä voidaan vapaata kenttää tukea kohdennetusti kulttuuripo-
liittiseen harkintaan perustuen.

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta (35a§) ehdotetaan, että Svenska Teaternille määritel-
lään jatkossakin erityisasema. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kan-
nattaa esitystä ruotsinkielisen kulttuurin turvaamiseksi. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen perustuisi sekä mu-
seolain muutoksille että valtionosuuslain muuttamiselle. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta kannattaa museolain uudistamiseksi esitettyjä ta-
voitteita (1§), museotoiminnan tarkoitusta (2§) sekä ammatillisen mu-
seotoiminnan määrittelyä (3§). Myös valtionosuuden tavoite (4§) sekä 
sen saamisen edellytykset (5§) vastaavat lautakunnan arvion mukaan 
ammatillisen museotoiminnan tarpeita.   

Nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot korvattaisiin ehdotuksen mu-
kaan alueellisilla vastuumuseoilla (7-8§). Ehdotuksessa määritellään 
kolme eri tehtävää, joita kutakin voisi hoitaa jokaisessa maakunnassa 
vain yksi museo, eikä sitä siis voitaisi jakaa useammalle museolle. Ny-
kyisellään Uudellamaalla on yhteensä neljä alueellisia tehtäviä hoitavaa 
museota. Näistä Helsingin kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona 
ja Helsingin taidemuseo HAM aluetaidemuseona. Kaksi muuta maa-
kuntamuseota ovat Västra Nylands landskapsmuseum Raaseporissa ja 
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Itä-Uudenmaan maakuntamuseona toimiva Porvoon museo. Näiden li-
säksi Espoon ja Vantaan kaupungeilla on erillissopimukset Museoviras-
ton kanssa kulttuuriympäristötehtävän hoitamisesta omilla alueillaan. 
Maakuntamuseoista poiketen ne eivät nykyisellään saa tehtävän hoi-
dosta erilliskorvausta.

Alueellisen vastuumuseon tehtäväalueet olisivat jatkossa 1) alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä, 2) kulttuuriympäristötehtävä ja 3) 
alueellinen taidemuseotehtävä.  Ehdotuksen perusteluiden mukaan 
vastuumuseo voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä alueen muiden museoi-
den kanssa tai hankkia asiantuntemusta ostopalveluna, jolloin tehtä-
vien ja kustannusten jaosta sovittaisiin toimijoiden kesken.      

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erityisesti ehdotetun kult-
tuuriympäristötehtävän hoito poikkeaa Uudellamaalla muista maakun-
nista. Uudis- ja korjausrakentaminen sekä muu kulttuuriympäristön 
muuttaminen esim. liikennereittien rakentamisen takia on maakunnas-
sa jo nykyisellään erittäin vilkasta ja tulevaisuudessa laajenee edelleen. 
Tähän asti kulttuuriympäristötehtävää on hoitanut Uudellamaalla viisi 
(3+2) museota. Kulttuurihistoriallisen tehtävän monipuolisuuden ja laa-
juuden huomioon ottaen tulisi jatkossakin olla mahdollista jakaa tehtävä 
ainakin Uudellamaalla useamman museon kesken, jotta palvelujen alu-
eellinen saatavuus lakiesityksen mukaisesti turvataan. Olennaista on 
myös kustannusten ja vastaavasti valtionosuuden suhteuttaminen in-
tensiivisen kasvualueen suureen työmäärään. Espoon ja Vantaan eril-
lisjärjestelyjen tulevaisuus rahoitusmalleineen tulee selvittää ennen 
kulttuuriympäristötehtävän antamista millekään uusmaalaiselle museol-
le. Myös muiden vastuutehtävien, aluetaidemuseotehtävän ja museo-
toiminnan edistämistehtävän toimintaympäristö on Uudellamaalla ison, 
koulutetun väestöpohjan ja isojen kaupunkikuntien sekä monien valtiol-
listen toimijoiden takia moniulotteisempi kuin muissa maakunnissa.

Lautakunta esittää, että asian kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen kult-
tuurijohtaja täyttää lausuntolomakekyselyn osoitteessa lausuntopalve-
lu.fi.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
tässä kokouksessa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
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§ 152
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2018-002138 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoimia-
lan virat 1.4.2018 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Torres Sari, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2018 perustettavat 32 virkaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään perustettavaksi yhteensä 32 vir-
kaa, joille on määräraha vuoden 2018 talousarviossa. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on 19.12.2017 hyväksynyt esitettävien virkojen rahoi-
tuksen hyväksyessään sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyt-
tösuunnitelman. 

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi yhdeksän terveyskeskuslääkärin virkaa. Viidellä terveyskes-
kuslääkärin viralla vahvistetaan kouluterveydenhuoltoa ja neljällä ter-
veyskeskuslääkärin viralla parannetaan terveysasemien kiireettömän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 102 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/18
12.03.2018

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

hoidon saatavuutta. Lääkäreillä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat 
mm. potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi yhteensä 22 virkaa. 

Näistä johtavan sosiaalityöntekijän virka ja 19 sosiaalityöntekijän virkaa 
on tarkoitus kohdentaa paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden ja 
erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön saatavuuden parantami-
seen. Sosiaalityöntekijöillä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) mukaiset yksilöhuollon päätökset, lastensuo-
jelun asiakkuudesta päättäminen ja päätöksenteko erityistä tukea tarvit-
sevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä.

Kahden lastenvalvojan viran tehtävät sisältävät julkisen vallan käyttöä 
mm. vahvistettaessa täytäntöönpanokelpoisia sopimuksia ja selvitet-
täessä lapsen isyyttä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään 
perustettavaksi yksi sosiaaliohjaajan virka ruotsinkieliseen asiakasoh-
jaukseen. Sosiaaliohjaajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska hän 
tekee asiakkaiden palvelutarpeiden arviointia ja päättää asiakasmak-
suista.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustet-
tavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaa-
tivuuden arvioinnin perusteella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Torres Sari, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2018 perustettavat 32 virkaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 153
Kaupunkistrategian mittarit

HEL 2018-001538 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset mittarit kaupun-
kistrategian mittareiksi sekä merkitä tiedoksi seurattavat kansainväliset 
vertailut. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan 
mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja 
toiminnan mittausta valmisteltaessa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitettä 1 päivitetään ja esittelijän 
perustelut muutetaan siten kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että strategian toteutta-
mista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan 
seurantaa. Strategian täytäntöönpanopäätöksessä (Khs 13.10.2017 § 
910) kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa, yhteistyössä toimia-
lojen kanssa, valmistelemaan ehdotuksen kaupunkistrategian mittarei-
den ja indikaattoreiden kokonaisuudesta niin, että ehdotusta voidaan 
käsitellä kaupungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategian mittareiden ja indikaattoreiden laatimista varten perustettiin 
kaupunginkanslian ja toimialojen projektiryhmä, jossa oli kaksi edusta-
jaa jokaisen toimialan toiminnan suunnittelua ja mittarointia valmistele-
vista yksiköistä sekä kaupunginkansliasta strategian, talouden ja toi-
minnan suunnittelun, kaupunkitiedon, elinkeinojen, henkilöstön ja tieto-
hallinnon osaamisalueilta. Valmistelua on ohjannut kaupungin johtoryh-
mä I, joka on käsitellyt mittariston valmistelua ja luonnoksia kokouksis-
saan 11.12.2017, 22.1.2018 ja 5.2.2018.

Projektin vaiheiksi määriteltiin mittareiden tyypittely, muiden kaupun-
kien mittaroinnin selvittäminen, mittarien luokittelu, olemassa olevien 
mittareiden kokoaminen, tarvittavien mittareiden kehittäminen, seuran-
tamenettely sekä visualisointi ja viimeistely. 

Projektiryhmä kokoontui kuusi kertaa ja käsitteli kokouksissaan kotimai-
sia ja kansainvälisiä esimerkkejä strategioiden ja erillisohjelmien mitta-
roinnista ja mittareiden visualisoinnista, luonnoksia Helsingin strategian 
mittaroinnin luokittelusta ja tyypittelystä, mittareiden seurantaa ja seu-
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rannan sykliä, konsulttien ehdotuksia mittarointikokonaisuudeksi, toi-
mialojen ja keskushallinnon käytössä olevia, aiempia ja suunnittelussa 
olevia mittareita sekä edellisten pohjalta valittavia mittareita ja niiden 
perusteluja.

Mittarointityön keskeisenä lähtökohtana oli kaupunkistrategian hyväk-
symisen jälkeen toimialoilla ja keskushallinnossa loppuvuoden 2017 ai-
kana tehty vuoden 2018 toimintasuunnitelmien suunnitteluprosessi. 
Syksyn suunnittelun aikana kaupunkistrategiasta johdettiin toimialojen 
ja keskushallinnon vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja tulosbudjetit, 
joihin on määritelty toiminnan mittareita strategian pohjalta. Kaupunkist-
rategian toteuttamisen tavoitteiden ja mittareiden tarkentamista ja 
suuntaamista jatketaan mm. mittarointikokonaisuuden ohjaamana, kun 
vuoden 2019 talousarviovalmistelu käynnistyy.

Kansalliset ja kansainväliset esimerkit

Mittariston muodostamisen pohjaksi selvitettiin laajasti kotimaisia ja ul-
komaisia esimerkkejä strategioiden ja erillisohjelmien mittareista ja mit-
tareiden visualisoinnista. Suomesta esimerkkeinä toimivat Tampere ja 
Turku. Kansainvälisiä esimerkkejä kartoitettiin Amsterdamista, Barcelo-
nasta, Budapestista, Kööpenhaminasta, New Yorkista, Oslosta, Rotter-
damista, Soulista, Tokiosta ja Tukholmasta. Kaupungeilla on erilaisia 
lähestymistapoja mittareihin ja visualisointeihin. Osassa kaupungeissa 
on yksi strategia ja siihen kytkeytyvä järjestelmällinen seuranta, osassa 
on useita erillisiä strategioita ja ohjelmia, joille kullekin oma seuranta ja 
mittarit. Suomen kaupungeissa on käytössä yhden strategian malli ja 
järjestelmällinen seuranta. Lähes kaikkia kaupunkeja yhdistää mittarei-
den luokittelu kokonaisuutta pienempien tavoitteiden tai teema-aluei-
den mukaan. Visualisoinneissa on esitetty keskeisimmät tunnusluvut 
sekä osassa kehityksen suunta esimerkiksi symbolein tai liikennevalo-
värein.

Mittareiden tyypittely ja luokittelu

Mittarit tyypiteltiin muutosmittareihin, vaikuttavuusmittareihin ja toimin-
nan mittareihin. Muutosmittarit ilmentävät nimensä mukaisesti ilmiössä 
tai asiassa tapahtunutta muutosta tai kehitystä. Kaupungin toimenpiteil-
lä haetaan vaikuttavuutta tiettyjen ilmiöiden tai asioiden muutokseen ja 
nämä on luokiteltu vaikuttavuusmittareiksi. Toiminnan mittarit kuvaavat 
nimensä mukaisesti toimintaa ja toimenpiteitä. Mittarityyppien keski-
näistä suhdetta kuvaa se, että esimerkiksi toiminnan mittareiden useilla 
yksittäisillä toimenpiteillä halutaan saada aikaan muutoksia vaikutta-
vuusmittareissa.

Mittarit luokiteltiin strategian teemakokonaisuuksien Kestävän kasvun 
turvaaminen, Uudistuvat palvelut ja Vastuullinen taloudenpito mukai-
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sesti. Jokaiselle teemakokonaisuudelle muodostettiin strategian sisäl-
lön pohjalta 1−8 alateemaa. Kestävän kasvun turvaamisen alateemat 
ovat yleinen viihtyisyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuor-
ten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologi-
sesti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoi-
maisuus ja matkailu. Uudistuvien palvelujen alateemat ovat asukasläh-
töisyys ja osallisuus, digitaalisuus, oppiminen, koulutus ja oppimisym-
päristöt, yritystoiminta ja elinkeinoelämä sekä henkilöstön hyvinvointi ja 
johtaminen. Vastuullisen taloudenpidon alateema on taloudellisesti kes-
tävä kehitys.

Mittarikokonaisuus

Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, 
jossa eri tasot kytkeytyvät toisiinsa. Kaupunkistrategian mittareita on 
kaupunkitasolla, toimiala- ja talousarviotasolla sekä palvelujen tasolla. 
Kaupunkitason mittarit ovat pääosin kaupunkikokonaisuutta ja useam-
man toimialan yhteisiä tavoitteita ilmentäviä. Kaupunkitason mittareihin 
vaikuttaa usean toimialan toiminta tai ilmiöllä/asialla on yhtä toimialaa 
laajempaa merkitystä. Kaupunkitason mittarit kytkeytyvät strategiakau-
den talousarviovalmisteluun ja suuntaavat resursseja. Toimiala- ja ta-
lousarviotason mittarit ovat toimialan omaan toimintaan kohdistuvia ta-
voitteita, suoritteita tai toimenpiteitä. Palvelujen tason mittarit täydentä-
vät kokonaisuutta ja ne vaikuttavat toimialan palvelujen toimintaan sekä 
toimialan yhteisten tavoitteiden toteutumiseen.

Kaupungilla on erillisohjelmia ja kaupunkiyhteisiä hankkeita, joissa on 
olemassa tai joihin kehitetään mittareita. Nämä täydentävät strategian 
mittarikokonaisuutta ja paneutuvat kukin omaan teemaansa yksityis-
kohtaisemmin. Säännöllistä seurantaa toteutetaan nykyisin laajemmin 
esimerkiksi asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta 
sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kaupunkiyhteisistä hankkeista 
mittareita liittyy mm. valmisteilla oleviin päästövähennysohjelmaan ja 
liikkumisohjelmaan. Nämä erillisseurannat täydentävät kokonaiskuvaa. 
Tarkemmissa mittareissa tapahtuneet muutokset voivat indikoida muu-
toksia kaupunkitason mittareihin.

Konsulttien ehdotukset mittarikokonaisuudeksi

Työn kuluessa pyydettiin kahdelta konsultilta (BroadScope ja Deloitte) 
näkemykset kaupunkistrategian mittarikokonaisuudeksi. Konsultit sai-
vat materiaaliksi Helsingin kaupunkistrategian Maailman toimivin kau-
punki ja tehtäväksi muodostaa näkemyksen millaisilla mittareilla kau-
punkistrategian toteutumista kannattaisi mitata. Molemmat konsultit oli-
vat lähteneet työstämään strategiaa samankaltaisesti kuin projektiryh-
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mä. Strategia oli pilkottu ehdotuksissa teemoihin ja mittarit muodostettu 
joko osaksi teema- tai tavoitekokonaisuutta. Mittarikokonaisuudet ja 
mittareiden määrä tukivat projektiryhmän näkemyksiä kaupunkistrate-
gian keskeisimmistä kaupunkitason mittareista.

Kaupunkitason mittarikokonaisuus

Kaupunkistrategiassa todetaan, että kokonaisvaltaisen taloudellisen, 
sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan 
kaupungin tärkeimpiä tavoitteita ja asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on 
kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.

Kaupunkitasolle ehdotetaan 49 mittaria. Kestävän kasvun turvaaminen 
teemassa on 26 mittaria, Uudistuvissa palveluissa 16 mittaria ja Vas-
tuullinen taloudenpito seitsemän mittaria. Projektiryhmän näkemyksen 
mukaan valitut mittarit ilmentävät toimivan kaupungin toteuttamista eri 
teemoissa kattavasti. Mittareiden valinnassa haluttiin keskittyä keskei-
simpiin tekijöihin. Osassa mittareista huomio on kiinnitetty jollain tavalla 
heikommassa tai haavoittuvammassa asemassa oleviin ryhmiin, koska 
näiden tekijöiden huomioiminen on kaupunkistrategian toteuttamisen 
kannalta erityisen tärkeää. 

Mittaristo koostuu sekä olemassa olevista että 16 kehitettävästä mitta-
rista. Olemassa olevat mittarit perustuvat säännöllisesti saatavissa ole-
viin tutkimuksiin tai tilastoihin. Tämä mahdollistaa kehityksen seuran-
nan ja muutosten analysoinnin strategiakauden aikajänteellä, tarvit-
taessa myös pidemmältä ajalta. Lisäksi tilastoissa sekä otospohjaisissa 
tutkimuksissa on mahdollista seurata esimerkiksi väestöryhmien ja 
alueiden välisiä kehityskulkuja ja muutoksia. Kansallisesti käytössä ole-
vien tilastojen ja tutkimuksien valinta seurantamittareiden joukkoon 
mahdollistaa myös vertailut muihin kaupunkeihin. 

Kehitettävät mittarit ilmaisevat asukas-, asiakas- ja käyttäjäkokemusta 
tai -tyytyväisyyttä, nuorten rikollisuutta, alueellista eriytymistä, huono-
osaisuutta, liikkumista, kaupunkirakenteen toiminnallisuutta, maahan-
muuton työperäisyyttä, toimintakulttuurin muutosta, palvelun laatua, 
asukasosallisuutta ja digitaalisuutta. Edellä mainittuihin ei ole aiemmin 
ollut olemassa hyväksi koettuja tai yhtenäisiä mittareita tai niiden ilmen-
tämiseen ei ole olemassa valmiita tilastoja tai tutkimuksia. Mittarikoko-
naisuuden muodostamistyön aikana on selvitetty erilaisia toteutusvaih-
toehtoja kehitettäville mittareille. Kehitystyössä tullaan jatkossa arvioi-
maan hyötysuhteita vaihtoehtoisten toteutuksien välillä sekä kartoitta-
maan kustannuksia. Kehittävistä mittareista vuoden 2018 kahden en-
simmäisen neljänneksen aikana valmistuvat ja ovat raportoitavissa eri-
laisuusindeksi, huono-osaisuusindeksi, uusien asukkaiden sijoittuminen 
raideliikenteen piiriin ja avointen rajapintojen määrä. Muut kehitettävät 
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mittarit ovat valmiina vuoden 2018 loppuun mennessä. Täydennetty 
mittarikokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kestävän kasvun turvaaminen -mittarit

Yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuvaavat kolme muutosmittaria, 
koettu turvallisuus, sekä kehitettävät mittarit rikoksilla oirehtivien nuor-
ten määrästä ja asukastyytyväisyydestä. Kaupungin oma turvallisuus-
tutkimus toteutetaan kaksi kertaa valtuustokauden aikana. Turvallisuus-
tutkimuksien mukaan kokemus oman asuinalueen turvallisuudesta on 
keskeinen asia arjen viihtyvyyden kannalta. Lähtötasona on vuoden 
2016 turvallisuustutkimuksen tilanne. Tapahtuneita muutoksia on mah-
dollisuus seurata ikäryhmittäin, sukupuolittain ja peruspiireittäin. Turval-
lisuustutkimuksessa seurataan myös rikostilastoja. Nuorten syrjäytymi-
seen liittyy kehittävä mittari rikoksilla oirehtivista nuorista. Asukastyyty-
väisyyden mittaamiseen ei löytynyt olemassa olevista tilastoista tai tut-
kimuksista mittaria, joka ilmentäisi strategiassa esiin nostettuja näke-
myksiä kaupungista kokemuksena tai kaupungissa asumisesta ja elä-
misestä. Mittarin toteutusvaihtoehtoina pohditaan kyselyjen eri muotoja 
ja esimerkiksi Net Promoders Codia (suositteluindeksiä). Suositteluin-
deksin käyttöä puoltaisi Helsingin yrityskyselyn aineisto, jossa yrityksil-
tä tiedustellaan halukkuutta suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Käyt-
tämällä suositteluindeksiä myös asukastutkimuksessa, olisi olemassa 
samalla asteikolla muodostettua tietoa asukkaista ja yrityksistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alateemassa mittareiksi ehdote-
taan koettua terveyttä ja koettua elämänlaatua kansallisesta vuonna 
2018 nimellä FinSote toteutettavasta kyselystä. Kokemusmittareiden 
lähtötason määrittelee vuoden 2015 tutkimus. Tietoa on mahdollista 
saada ikäryhmittäin sekä peruspiiritasolla. Strategiassa terveyserojen 
kaventaminen on nostettu yhdeksi tavoitteeksi. Koettu terveys nähtiin 
sairastavuutta parempana mittarina, koska ihmisen kokemus tervey-
destään vaikuttaa hänen toimintaansa. Sosiaali- ja terveystoimiala seu-
raa kattavasti terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, joten muutokset 
keskeisissä terveyden ja hyvinvoinnin tekijöissä, kuten esimerkiksi yli-
painossa, tupakoinnissa, alkoholin käytössä ja masennuksessa ovat 
seurannassa ja toimia on kohdennettavissa näihin tekijöihin palveluvali-
koiman kautta. Koettu elämänlaatu ilmentää välillisesti strategiaan kir-
jattua hyvää, virikkeellistä, laadukasta ja kokemusrikasta elämää. 

Väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointieroja mitataan neljällä mit-
tarilla: työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys sekä kehitettävillä mittareilla 
alueiden eriytymisen indeksi, ennalta ehkäisevän toiminnan vaikutta-
vuus ja huono-osaisuusindeksi. Strategiassa nostetaan esiin mahdolli-
simman monen työelämään pääsy ja työllistymisen tukeminen. Kau-
punki kohdistaa monia toimia työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden 
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vähentämiseksi. Mittarilla voidaan seurata tapahtunutta muutosta ja 
osin toimien vaikutuksia. Mittarilla on mahdollista seurata ikäryhmittäin 
ja peruspiireittäin. Alueiden välinen eriytyminen ja sen hillitseminen tuo-
tiin vahvasti esille strategiassa. Kehitettävä erilaisuusindeksi mahdollis-
taa alueiden välisen kehityksen seurannan Helsingin sisällä sekä myös 
kaupunkien välillä keskeisten muuttujien kautta. Ennalta ehkäisevän 
toiminnan vaikuttavuuteen kehitettävä mittari kokoaa yhteen terveys- ja 
hyvinvointityön toiminnan ja analysoi toimien vaikuttavuutta suhteessa 
panostuksiin ja havaittuihin kehityskulkuihin. Strategian mukaan eriar-
voisuuden vähentäminen on Helsingissä lapsia ja nuoria laajempi tavoi-
te. Kuten aiemmin todettu, sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa yksit-
täisiä terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, kuitenkin huono-osaisuu-
den kokonaiskuvaa halutaan tuoda esille uudella huono-osaisuusindi-
kaattorilla. Sen muuttujiksi on valittu eri tutkimuksiin ja tilastoihin perus-
tuvat asunnottomuus, toimeentulotuen pitkäaikainen käyttö, alkoholin 
liikakäyttö ja yksinäisyys. Näillä indikaattoreilla halutaan ilmaista huo-
no-osaisuuden kokonaiskehitystä Helsingissä. Mittarin muuttujat rapor-
toidaan myös erikseen. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyn mittarit ovat 
työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, ilman opiskelupaikkaa 
jääneet peruskoulun päättäneet, harrastuksen omaavien lasten ja nuor-
ten osuus, lasten ylipaino ja lasten ja nuorten psyykkinen ja sosiaalinen 
hyvinvointi. Nämä mittarit ovat joko vaikuttavuusmittareita tai niissä on 
vahvasti vaikuttavuusmittarin ulottuvuuksia, koska kaupunki kohdistaa 
toimenpiteitä nykytilanteen muuttamiseksi. Harrastusmittaria lukuun ot-
tamatta mittarit kohdistuvat hyvinvoinnin osa-alueisiin, joilla on iso mer-
kitys lapsen tai nuoren tulevaisuuden kannalta. Nuorten syrjäytyminen 
koulutuksesta tai työstä on vakava ongelma ja ongelman lievittäminen 
nähdään strategiassa tärkeäksi. Lasten ylipaino on tutkimusten mu-
kaan Suomessa lisääntynyt. Ylipainon seuraaminen mahdollistaa var-
haisen puuttumisen. Strategiassa asetetaan päämääräksi, että jokaisel-
la lapsella ja nuorella on harrastus. Harrastuksen omaavien osuutta 
seurataan kouluterveyskyselyn kautta. Lasten ja nuorten psyykkinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi kytkeytyy strategiassa esiin nostettuihin asuk-
kaiden mielenterveyden edistämiseen sekä nuorten syrjäytymiskiertee-
seen. Mittari pohjautuu kouluterveyskyselyyn ja nostaa esiin ahdistu-
neisuuteen, mielialaan ja yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Liikkumisen edistämisen mittareiksi valittiin vapaa-ajan liikuntaa harras-
tavat, MOVE! fyysinen toimintakyky ja kehitettävä mittari liikkumisesta. 
Vapaa-ajan liikuntaa harrastavia aikuisia on mahdollista seurata ikäryh-
mittäin ja peruspiireittäin. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta 
seurataan kouluterveyskyselyn vähintään tunnin päivässä liikkuvien 
osuutta. Sekä aikuisten että lasten osalta voidaan tarkastella vastauk-
sia suhteessa vastaajan arvioimaan toimeentuloon. MOVE! fyysisen 
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toimintakyvyn mittari kuvaa 5. ja 8. luokkalaisten oppilaiden fyysistä toi-
mintakykyä (kestävyys, liikkuvuus, nopeus, voima, taitavuus). Seuranta 
aloitetaan vuonna 2018. Liikkumisen kehitettävä mittari koostuu valta-
kunnallisesta Kunnon kartta -tutkimuksesta ja Helsinkiläisten liikkumis-
tottumukset -tutkimuksesta. Kunnon kartta tutkimukseen sisältyvät mit-
taukset tutkivat fyysisen kunnon lisäksi paikallaanoloa, fyysistä aktiivi-
suutta ja unta. Helsinkiläisten liikkumistottumukset tutkimuksessa ra-
portoidaan Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten 
matkojen kulkutapajakaumaa, jonka kautta saadaan käsitys, miten hel-
sinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, joukkoliikennevälineillä, henkilöau-
tolla tai muulla kulkuvälineellä. 

Ekologisesti kestävän kehityksen mittarit ovat Helsingin kasvihuone-
kaasupäästöt, pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä sekä 
ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä. Kasvihuonekaasupäästöille ase-
tetaan kaupunkistrategiassa selkeä tavoitetaso. Pyöräilyn ja muiden 
kestävien liikkumismuotojen suosiota halutaan kasvattaa, saatava seu-
rantatieto mahdollistaa pyöräliikenteen määrän analysoinnin laskenta-
pisteittäin eri vuodenaikoina. Ilmanlaadun mittauspisteiksi valittiin Man-
nerheimintien ja Mäkelänkadun mittauspisteet, joissa tavoitetasot ovat 
typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten osalta EU:n ilmanlaatudirek-
tiivissä (2008/50/EC) määritellyt raja-arvot. 

Kaupunkirakenteen toiminnallisuutta ilmentävät valmistuneiden asunto-
jen määrä ja hallinta- ja rahoitusmuoto sekä kehitettävät mittarit saavu-
tettavuus asukkaiden näkökulmasta ja uusien asukkaiden sijoittuminen 
raideliikenteen piiriin. Asuntotuotannolle asetetaan strategiassa kun-
nianhimoinen tavoitetaso toimivien asuntomarkkinoiden edistämiseksi 
ja kasvun haasteeseen vastaamiseksi. Kaupungin toimivuutta arjen 
saavutettavuuden näkökulmasta halutaan ilmentää kehitettävällä mitta-
rilla. Yksittäisiä analyyseja aiheesta on tehty esimerkiksi yleiskaavan 
valmistelun ja tutkimushankkeiden yhteydessä, mutta järjestelmällistä 
seurantaa tai yhtä seurantatapaa ei ole ollut. Tämän mittarin kehittämi-
seen sisällytetään myös keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien 
ihmisten lukumäärä. Kaupunkirakenteen tiivistymistä hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien yhteyteen seurataan uusien asukkaiden sijoittumisella 
raideliikenteen asemien ja pysäkkien läheisyyteen. 

Elinvoimaisuutta ja matkailua seurataan yöpymisten määrällä, kongres-
sien ja kongressivieraiden määrällä sekä kehitettävällä mittarilla työpe-
räisestä maahanmuutosta. Strategian mukaan Helsinki houkuttelee 
matkailijoita ja panostaa kongressien houkutteluun. Tavoitetaso on 
paitsi määrän kasvaminen, sen kasvaminen suhteessa samaan tahtiin 
kilpailijakaupunkien Tukholman ja Kööpenhaminan kanssa. Strategian 
mainintaan työperäisen maahanmuuton kasvattamisesta kehitetään 
mittaria. Tulevaisuudessa on mahdollisesti saatavilla tieto maahanmuu-
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ton perusteesta. Ennen tiedon saatavilla oloa selvitetään mittarin kehit-
tämiseksi eri maista tulevien Suomeen tulon syitä muilla keinoilla. Li-
säksi seurataan työllisten osuutta työikäisistä tulomuuttajista sekä Suo-
men kansalaisten aivovientiä. 

Uudistuvat palvelut -mittarit

Asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta mittaroidaan osallistuvan budjetoinnin 
äänestysprosentilla, kehitettävillä mittareilla asiakaskokemuksesta ja 
palvelutyytyväisyydestä, toimintakulttuurin muutoksesta ja asukasosalli-
suuden toteutumisesta toimialoilla. Asiakaskokemusta ja palvelutyyty-
väisyyttä on kaupungilla aiemmin mitattu palvelukohtaisesti esimerkiksi 
erillisillä kyselyillä tai happy or not-mittarilla. Kattavaa ja vertailtavaa tie-
toa asiakkaiden palvelutyytyväisyydestä eri toimialojen palveluissa ei 
ole olemassa. Uusi kehitettävä mittari ilmentää nimenomaan palvelujen 
asiakaskokemusta ja tyytyväisyyttä palveluun. Toteutustapoina selvite-
tään erilaisia kyselyjä tai esimerkiksi asukaskokemukseen ehdotettua 
ja yritysten halukkuudessa suositella käytettyä Net Promoders Codea 
(suositteluindeksiä). Toimintakulttuurin muutosta ilmentävän mittarin 
kehityksessä on kaksi vaihetta. Koska toimiva kaupunki merkitsee ihmi-
sille monia eri asioita, ensin kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä 
millaisten asioiden tulisi muuttua, jotta Helsinki olisi toimivampi kaupun-
ki. Kyselyn analyysin perusteella löydettäisiin yleisimmät kaupungin toi-
mivuuteen vaikuttavat tekijät. Toisessa vaiheessa sisällytetään mitta-
reiksi yleisimmät kaupungin toimivuuteen vaikuttavat tekijät ja seura-
taan niissä tapahtuvaa muutosta. Asukasosallisuuden toteutumista toi-
mialoilla mitataan kehitettävällä mittarilla asukkaiden osallistumistapo-
jen määrästä eri toimialoilla, esimerkiksi asukasraadit ja kokemusasian-
tuntijaryhmät.

Digitaalisuuteen liittyvät mittarit käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaa-
lisiin palveluihin, digitaalisten palvelujen kehitys ja avointen rajapintojen 
määrät ovat kaikki kehitettäviä mittareita. Digitalisuus on nostettu yh-
deksi keskeiseksi teemaksi strategiassa, tämän vuoksi mittareissa on 
mukana sekä käyttäjätyytyväisyyttä että määrää ilmaisevat mittarit. Di-
gitaalisten palvelujen kehitys mittarin sisältö määritellään tarkemmin, 
kun kaupungin digitalisaation linjaukset on tarkennettu ja jatkosuunnit-
telua niiden toteuttamiseksi tehty. Mittareilla voidaan mitata esimerkiksi 
laatua, laajuutta, kattavuutta tai määrää. Käyttäjätyytyväisyyden mitta-
rin kehittämistyössä selvitetään myös, miten digikuilua ja palveluja 
käyttämättömien näkemyksiä voitaisiin mitata. 

Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt alateeman mittareina toimivat 
strategiassa mainitut varhaiskasvatuksen osallistumisaste ja lähikoulun 
valinneiden osuus sekä PISA-tulokset, valtakunnalliset oppimistulokset, 
ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä kehitettävä mittari varhaiskasvatuk-
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sen laadusta. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja lähikoulun va-
linneiden tiedot ovat saatavissa alueittain ja kieliryhmittäin. Strategias-
sa korostetaan kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoi-
suutta. Strategiassa asetetaan monia tavoitteita koulutuspolun eri vai-
heisiin ja oppimisympäristöille. Opetuksen laatua kuvaamaan on valittu 
yksi kansainvälinen sekä kaksi valtakunnallista oppimistulosten vertai-
lua. Varhaiskasvatuksen laatua kuvaavaa mittaria kehitetään. Kehittä-
mistyössä huomioidaan henkilöstön koulutustason ja pysyvyyden sisäl-
lyttäminen osaksi mittaria.

Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän mittarit ovat helsinkiläisten yksityis-
ten sektorin kokoaikaisten työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asu-
kasluvun kasvuun ja yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijainti-
paikkana. Ensiksi mainittu kasvaa strategian mukaan vähintään yhtä 
nopeasti kuin asukasluku. Helsinki haluaa olla strategian mukaan Suo-
men paras kaupunki yrityksille. Kaupungin omana työnä toteutettava 
yrityskysely, tuottaa nettosuositteluindeksin yrityksien halukkuudesta 
suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Lähtötason muodostaa vuoden 
2016 kysely. 

Henkilöstön hyvinvointia ja johtamista mitataan Kunta10-tutkimukseen 
perustuvalla mittarilla. Kunta10 mukana olevat indikaattorit ovat ainakin 
ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä, päätöksenteon oikeu-
denmukaisuus, sosiaalinen pääoma, työn hallinta, muutokset työssä 
laatu, Helsingin kaupungin suositteleminen työnantajana, henkilöstön 
tyytyväisyys johtamiseen/esimiestyöhön, toiminnan sujuvuus, tasa-ar-
voon liittyvät syrjintäkysymykset sekä uutena tutkimukseen liitettävä 
seksuaalista häirintää ilmentävä indikaattori.

Vastuullinen taloudenpito

Taloudellisesti kestävää kehitystä kuvaavat mittarit taloudellinen koko-
naistuottavuus, investointien tulorahoitusprosentti, työllisyysaste, laina-
kanta asukasta kohden, yhteisöveron jako-osuus sekä kassan riittä-
vyys. Talouden mittareista strategiaan on kirjattu tavoitetaso tai kehitys-
suunta muille mittareille paitsi kassan riittävyydelle. Kassan riittävyys 
on oleellinen näkökulma vastuullisessa talouden hoidossa. Osa lähtöta-
soista selviää vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua.

Strategiassa todetaan, että Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa 
muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Tavoite on kaupunkitasoisesti 
tärkeä, mutta tavoitteeseen ei ole löydettävissä kaupunkitasolle yksit-
täistä vertailulukua, joka ilmentäisi tavoiteltua yksikkökustannusten ta-
soa. Seurantatiedot ovat toimialoilla palvelukohtaisia ja tämän vuoksi 
yksikkökustannuksia seurataan osana toimialojen mittareita. Yksikkö-
kustannuksien kehitystä perusteluineen verrattuna muihin suuriin kau-
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punkeihin tullaan seuraamaan vuosittain osana talouden ja toiminnan 
seurantaa.

Mittareiden raportointi ja visualisointi

Kuten strategiassa todetaan, mm. kestävän kasvun kokonaisuutta seu-
rataan ja raportoidaan mittaristolla kaupungin toiminnan ja talouden 
suunnittelurytmiin kytkettynä. Vaikka pääosa mittareista päivittyy kerran 
vuodessa tai harvemmin, kaikki mittarit raportoidaan neljä kertaa vuo-
dessa. Talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä raportoidaan ta-
lousarvion sitovien tavoitteiden sekä muiden tavoitteiden ja suoritteiden 
toteutuminen. Koska strategian kaupunkitason mittareihin liittyy välilli-
sesti monien toimialojen sitovia tavoitteita, muita tavoitteita ja suorittei-
ta, näissä tapahtuneiden muutoksien vaikutuksia voidaan alustavasti 
tulkita suhteessa kaupunkitason mittareihin, vaikka kaupunkitason mit-
tarit eivät päivitykään yhtä usein. 

Projektiryhmä on laatinut ehdotuksen visualisoinnista, joka sisältää 
keskeiset tunnusluvut, muutoksen suunnan, kuvaajat, tarvittaessa kart-
taesityksiä sekä lyhyttä kuvaavaa tekstiä. Painettuna mittarit tulevat vi-
sualisointina talouden ja toiminnan seurantaraportteihin ja lisäksi niistä 
laaditaan erillinen sähköinen julkaisu sekä esittelykalvot.

Kansainväliset ja kansalliset vertailut

Kaupunkistrategian mukaisesti on selvitetty muutamien laadukkaiden 
kansainvälisten vertailujen ja rankingien seuraamista. Esityslistan liit-
teenä 4 on ehdotus seurattavista vertailuista. Erillistä päätöstä valitta-
vista vertailuista ei tehdä, koska vertailujen jatkuvuus on jossain määrin 
epävarmempaa kun mittareiden perustana olevien tilastojen ja tutki-
muksien. Tämän vuoksi halutaan turvata mahdollisuus ottaa mukaan 
uusia sekä jättää pois vertailuja olosuhteiden muuttuessa. Liitteessä 
olevat vertailut kattavat strategian eri näkökulmia sosiaalinen kestä-
vyys, ekologinen kestävyys, opetus, digitaalisuus, elinkeinopolitiikka ja 
elämänlaatu. Mainittujen lisäksi tehdään joidenkin mittareiden osalta 
kerran vuodessa vertailuja kansallisesti sekä Tukholmaan ja Kööpen-
haminaan.

Kaupunkistrategian mittarityön jatko

Strategian mukaisesti mittarointi on kytketty toiminnan ja talouden 
suunnittelurytmiin. Mittarikokonaisuus on yhtenä lähtökohtana keskus-
hallinnon ja toimialojen vuoden 2019 talousarviovalmisteluun. Toimiala-
tason ja TA-mittarit päätetään lopullisesti kuluvana vuonna lautakuntien 
ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Kehitettävien mit-
tareiden valmistelu organisoidaan projektiksi nyt tehdyn valmistelun ta-
paan kanslian ja toimialojen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteis-
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työnä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus tuodaan 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkitason mittarit, 12.3.2018
2 Toimialojen mittarit
3 Kansainvaliset vertailut
4 Esimerkkeja muista kaupungeista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset mittarit kaupun-
kistrategian mittareiksi sekä merkitä tiedoksi seurattavat kansainväliset 
vertailut. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa keskushallintoa ja toimialoja otta-
maan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpi-
teitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että strategian toteutta-
mista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan 
seurantaa. Strategian täytäntöönpanopäätöksessä (Khs 13.10.2017 § 
910) kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa, yhteistyössä toimia-
lojen kanssa, valmistelemaan ehdotuksen kaupunkistrategian mittarei-
den ja indikaattoreiden kokonaisuudesta niin, että ehdotusta voidaan 
käsitellä kaupungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategian mittareiden ja indikaattoreiden laatimista varten perustettiin 
kaupunginkanslian ja toimialojen projektiryhmä, jossa oli kaksi edusta-
jaa jokaisen toimialan toiminnan suunnittelua ja mittarointia valmistele-
vista yksiköistä sekä kaupunginkansliasta strategian, talouden ja toi-
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minnan suunnittelun, kaupunkitiedon, elinkeinojen, henkilöstön ja tieto-
hallinnon osaamisalueilta. Valmistelua on ohjannut kaupungin johtoryh-
mä I, joka on käsitellyt mittariston valmistelua ja luonnoksia kokouksis-
saan 11.12.2017, 22.1.2018 ja 5.2.2018.

Projektin vaiheiksi määriteltiin mittareiden tyypittely, muiden kaupun-
kien mittaroinnin selvittäminen, mittarien luokittelu, olemassa olevien 
mittareiden kokoaminen, tarvittavien mittareiden kehittäminen, seuran-
tamenettely sekä visualisointi ja viimeistely. 

Projektiryhmä kokoontui kuusi kertaa ja käsitteli kokouksissaan kotimai-
sia ja kansainvälisiä esimerkkejä strategioiden ja erillisohjelmien mitta-
roinnista ja mittareiden visualisoinnista, luonnoksia Helsingin strategian 
mittaroinnin luokittelusta ja tyypittelystä, mittareiden seurantaa ja seu-
rannan sykliä, konsulttien ehdotuksia mittarointikokonaisuudeksi, toi-
mialojen ja keskushallinnon käytössä olevia, aiempia ja suunnittelussa 
olevia mittareita sekä edellisten pohjalta valittavia mittareita ja niiden 
perusteluja.

Mittarointityön keskeisenä lähtökohtana oli kaupunkistrategian hyväk-
symisen jälkeen toimialoilla ja keskushallinnossa loppuvuoden 2017 ai-
kana tehty vuoden 2018 toimintasuunnitelmien suunnitteluprosessi. 
Syksyn suunnittelun aikana kaupunkistrategiasta johdettiin toimialojen 
ja keskushallinnon vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja tulosbudjetit, 
joihin on määritelty toiminnan mittareita strategian pohjalta. Kaupunkist-
rategian toteuttamisen tavoitteiden ja mittareiden tarkentamista ja 
suuntaamista jatketaan mm. mittarointikokonaisuuden ohjaamana, kun 
vuoden 2019 talousarviovalmistelu käynnistyy.

Kansalliset ja kansainväliset esimerkit

Mittariston muodostamisen pohjaksi selvitettiin laajasti kotimaisia ja ul-
komaisia esimerkkejä strategioiden ja erillisohjelmien mittareista ja mit-
tareiden visualisoinnista. Suomesta esimerkkeinä toimivat Tampere ja 
Turku. Kansainvälisiä esimerkkejä kartoitettiin Amsterdamista, Barcelo-
nasta, Budapestista, Kööpenhaminasta, New Yorkista, Oslosta, Rotter-
damista, Soulista, Tokiosta ja Tukholmasta. Kaupungeilla on erilaisia 
lähestymistapoja mittareihin ja visualisointeihin. Osassa kaupungeissa 
on yksi strategia ja siihen kytkeytyvä järjestelmällinen seuranta, osassa 
on useita erillisiä strategioita ja ohjelmia, joille kullekin oma seuranta ja 
mittarit. Suomen kaupungeissa on käytössä yhden strategian malli ja 
järjestelmällinen seuranta. Lähes kaikkia kaupunkeja yhdistää mittarei-
den luokittelu kokonaisuutta pienempien tavoitteiden tai teema-aluei-
den mukaan. Visualisoinneissa on esitetty keskeisimmät tunnusluvut 
sekä osassa kehityksen suunta esimerkiksi symbolein tai liikennevalo-
värein.
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Mittareiden tyypittely ja luokittelu

Mittarit tyypiteltiin muutosmittareihin, vaikuttavuusmittareihin ja toimin-
nan mittareihin. Muutosmittarit ilmentävät nimensä mukaisesti ilmiössä 
tai asiassa tapahtunutta muutosta tai kehitystä. Kaupungin toimenpiteil-
lä haetaan vaikuttavuutta tiettyjen ilmiöiden tai asioiden muutokseen ja 
nämä on luokiteltu vaikuttavuusmittareiksi. Toiminnan mittarit kuvaavat 
nimensä mukaisesti toimintaa ja toimenpiteitä. Mittarityyppien keski-
näistä suhdetta kuvaa se, että esimerkiksi toiminnan mittareiden useilla 
yksittäisillä toimenpiteillä halutaan saada aikaan muutoksia vaikutta-
vuusmittareissa.  

Mittarit luokiteltiin strategian teemakokonaisuuksien Kestävän kasvun 
turvaaminen, Uudistuvat palvelut ja Vastuullinen taloudenpito mukai-
sesti. Jokaiselle teemakokonaisuudelle muodostettiin strategian sisäl-
lön pohjalta 1─8 alateemaa. Kestävän kasvun turvaamisen alateemat 
ovat yleinen viihtyisyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuor-
ten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologi-
sesti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoi-
maisuus ja matkailu. Uudistuvien palvelujen alateemat ovat asukasläh-
töisyys ja osallisuus, digitaalisuus, oppiminen, koulutus ja oppimisym-
päristöt, yritystoiminta ja elinkeinoelämä sekä henkilöstön hyvinvointi ja 
johtaminen. Vastuullisen taloudenpidon alateema on taloudellisesti kes-
tävä kehitys.

Mittarikokonaisuus

Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, 
jossa eri tasot kytkeytyvät toisiinsa. Kaupunkistrategian mittareita on 
kaupunkitasolla, toimiala- ja talousarviotasolla sekä palvelujen tasolla. 
Kaupunkitason mittarit ovat pääosin kaupunkikokonaisuutta ja useam-
man toimialan yhteisiä tavoitteita ilmentäviä. Kaupunkitason mittareihin 
vaikuttaa usean toimialan toiminta tai ilmiöllä/asialla on yhtä toimialaa 
laajempaa merkitystä. Kaupunkitason mittarit kytkeytyvät strategiakau-
den talousarviovalmisteluun ja suuntaavat resursseja. Toimiala- ja ta-
lousarviotason mittarit ovat toimialan omaan toimintaan kohdistuvia ta-
voitteita, suoritteita tai toimenpiteitä. Palvelujen tason mittarit täydentä-
vät kokonaisuutta ja ne vaikuttavat toimialan palvelujen toimintaan sekä 
toimialan yhteisten tavoitteiden toteutumiseen. 

Kaupungilla on erillisohjelmia ja kaupunkiyhteisiä hankkeita, joissa on 
olemassa tai joihin kehitetään mittareita. Nämä täydentävät strategian 
mittarikokonaisuutta ja paneutuvat kukin omaan teemaansa yksityis-
kohtaisemmin. Säännöllistä seurantaa toteutetaan nykyisin laajemmin 
esimerkiksi asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta 
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sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kaupunkiyhteisistä hankkeista 
mittareita liittyy mm. valmisteilla oleviin päästövähennysohjelmaan ja 
liikkumisohjelmaan. Nämä erillisseurannat täydentävät kokonaiskuvaa. 
Tarkemmissa mittareissa tapahtuneet muutokset voivat indikoida muu-
toksia kaupunkitason mittareihin.

Konsulttien ehdotukset mittarikokonaisuudeksi

Työn kuluessa pyydettiin kahdelta konsultilta (BroadScope ja Deloitte) 
näkemykset kaupunkistrategian mittarikokonaisuudeksi. Konsultit sai-
vat materiaaliksi Helsingin kaupunkistrategian Maailman toimivin kau-
punki ja tehtäväksi muodostaa näkemyksen millaisilla mittareilla kau-
punkistrategian toteutumista kannattaisi mitata. Molemmat konsultit oli-
vat lähteneet työstämään strategiaa samankaltaisesti kuin projektiryh-
mä. Strategia oli pilkottu ehdotuksissa teemoihin ja mittarit muodostettu 
joko osaksi teema- tai tavoitekokonaisuutta. Mittarikokonaisuudet ja 
mittareiden määrä tukivat projektiryhmän näkemyksiä kaupunkistrate-
gian keskeisimmistä kaupunkitason mittareista.

Kaupunkitason mittarikokonaisuus

Kaupunkistrategiassa todetaan, että kokonaisvaltaisen taloudellisen, 
sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan 
kaupungin tärkeimpiä tavoitteita ja asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on 
kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.

Kaupunkitasolle ehdotetaan 46 mittaria. Kestävän kasvun turvaaminen 
teemassa on 23 mittaria, Uudistuvissa palveluissa 16 mittaria ja Vas-
tuullinen taloudenpito seitsemän mittaria. Projektiryhmän näkemyksen 
mukaan valitut mittarit ilmentävät toimivan kaupungin toteuttamista eri 
teemoissa kattavasti. Mittareiden valinnassa haluttiin keskittyä keskei-
simpiin tekijöihin. Osassa mittareista huomio on kiinnitetty jollain tavalla 
heikommassa tai haavoittuvammassa asemassa oleviin ryhmiin, koska 
näiden tekijöiden huomioiminen on kaupunkistrategian toteuttamisen 
kannalta erityisen tärkeää. 

Mittaristo koostuu sekä olemassa olevista että 14 kehitettävästä mitta-
rista. Olemassa olevat mittarit perustuvat säännöllisesti saatavissa ole-
viin tutkimuksiin tai tilastoihin. Tämä mahdollistaa kehityksen seuran-
nan ja muutosten analysoinnin strategiakauden aikajänteellä, tarvit-
taessa myös pidemmältä ajalta. Lisäksi tilastoissa sekä otospohjaisissa 
tutkimuksissa on mahdollista seurata esimerkiksi väestöryhmien ja 
alueiden välisiä kehityskulkuja ja muutoksia. Kansallisesti käytössä ole-
vien tilastojen ja tutkimuksien valinta seurantamittareiden joukkoon 
mahdollistaa myös vertailut muihin kaupunkeihin. 
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Kehitettävät mittarit ilmaisevat asukas-, asiakas- ja käyttäjäkokemusta 
tai -tyytyväisyyttä, alueellista eriytymistä, liikkumista, kaupunkiraken-
teen toiminnallisuutta, maahanmuuton työperäisyyttä, digitaalisuutta ja 
henkilöstökokemusta. Edellä mainittuihin ei ole aiemmin ollut olemassa 
hyväksi koettuja tai yhtenäisiä mittareita tai niiden ilmentämiseen ei ole 
olemassa valmiita tilastoja tai tutkimuksia. Mittarikokonaisuuden muo-
dostamistyön aikana on selvitetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja kehitet-
täville mittareille. Kehitystyössä tullaan jatkossa arvioimaan hyötysuh-
teita vaihtoehtoisten toteutuksien välillä sekä kartoittamaan kustannuk-
sia. Kehittävistä mittareista vuoden 2018 kahden ensimmäisen neljän-
neksen aikana valmistuvat ja ovat raportoitavissa erilaisuusindeksi, uu-
sien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin, avointen rajapinto-
jen määrä ja henkilöstökokemus ja johtaminen. Muut kehitettävät mitta-
rit ovat valmiina vuoden 2018 loppuun mennessä. Täydennetty mittari-
kokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kestävän kasvun turvaaminen -mittarit

Yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuvaavat kaksi muutosmittaria, 
koettu turvallisuus sekä kehitettävä mittari asukastyytyväisyydestä. 
Kaupungin oma turvallisuustutkimus toteutetaan kaksi kertaa valtuusto-
kauden aikana. Turvallisuustutkimuksien mukaan kokemus oman asui-
nalueen turvallisuudesta on keskeinen asia arjen viihtyvyyden kannalta. 
Lähtötasona on vuoden 2016 turvallisuustutkimuksen tilanne. Tapahtu-
neita muutoksia on mahdollisuus seurata ikäryhmittäin, sukupuolittain 
ja peruspiireittäin. Asukastyytyväisyyden mittaamiseen ei löytynyt ole-
massa olevista tilastoista tai tutkimuksista mittaria, joka ilmentäisi stra-
tegiassa esiin nostettuja näkemyksiä kaupungista kokemuksena tai 
kaupungissa asumisesta ja elämisestä. Mittarin toteutusvaihtoehtoina 
pohditaan kyselyjen eri muotoja ja esimerkiksi Net Promoders Codia 
(suositteluindeksiä). Suositteluindeksin käyttöä puoltaisi Helsingin yri-
tyskyselyn aineisto, jossa yrityksiltä tiedustellaan halukkuutta suositella 
Helsinkiä sijaintipaikkana. Käyttämällä suositteluindeksiä myös asukas-
tutkimuksessa, olisi olemassa samalla asteikolla muodostettua tietoa 
asukkaista ja yrityksistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alateemassa mittareiksi ehdote-
taan koettua terveyttä ja koettua elämänlaatua kansallisesta vuonna 
2018 nimellä FinSote toteutettavasta kyselystä. Kokemusmittareiden 
lähtötason määrittelee vuoden 2015 tutkimus. Tietoa on mahdollista 
saada ikäryhmittäin sekä peruspiiritasolla. Strategiassa terveyserojen 
kaventaminen on nostettu yhdeksi tavoitteeksi. Koettu terveys nähtiin 
sairastavuutta parempana mittarina, koska ihmisen kokemus tervey-
destään vaikuttaa hänen toimintaansa. Sosiaali- ja terveystoimiala seu-
raa kattavasti terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, joten muutokset 
keskeisissä terveyden ja hyvinvoinnin tekijöissä, kuten esimerkiksi yli-
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painossa, tupakoinnissa, alkoholin käytössä ja masennuksessa ovat 
seurannassa ja toimia on kohdennettavissa näihin tekijöihin palveluvali-
koiman kautta. Koettu elämänlaatu ilmentää välillisesti strategiaan kir-
jattua hyvää, virikkeellistä, laadukasta ja kokemusrikasta elämää. 

Väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointieroja mitataan kolmella 
mittarilla: työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys sekä kehitettävillä mitta-
reilla erilaisuusindeksi ja ennalta ehkäisevän toiminnan vaikuttavuus. 
Strategiassa nostetaan esiin mahdollisimman monen työelämään pää-
sy ja työllistymisen tukeminen. Kaupunki kohdistaa monia toimia työttö-
myyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Mittarilla voidaan 
seurata tapahtunutta muutosta ja osin toimien vaikutuksia. Mittarilla on 
mahdollista seurata ikäryhmittäin ja peruspiireittäin. Alueiden välinen 
eriytyminen ja sen hillitseminen tuotiin vahvasti esille strategiassa. Ke-
hitettävä erilaisuusindeksi mahdollistaa alueiden välisen kehityksen 
seurannan Helsingin sisällä sekä myös kaupunkien välillä keskeisten 
muuttujien kautta. Ennalta ehkäisevän toiminnan vaikuttavuuteen kehi-
tettävä mittari kokoaa yhteen terveys- ja hyvinvointityön toiminnan ja 
analysoi toimien vaikuttavuutta suhteessa panostuksiin ja havaittuihin 
kehityskulkuihin.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyn mittarit ovat 
työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, ilman opiskelupaikkaa 
jääneet peruskoulun päättäneet, harrastuksen omaavien lasten ja nuor-
ten osuus sekä lasten ylipaino. Nämä mittarit ovat joko vaikuttavuusmit-
tareita tai niissä on vahvasti vaikuttavuusmittarin ulottuvuuksia, koska 
kaupunki kohdistaa toimenpiteitä nykytilanteen muuttamiseksi. Harras-
tusmittaria lukuun ottamatta mittarit kohdistuvat hyvinvoinnin osa-aluei-
siin, joilla on iso merkitys lapsen tai nuoren tulevaisuuden kannalta. 
Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta tai työstä on vakava ongelma ja 
ongelman lievittäminen nähdään strategiassa tärkeäksi. Lasten ylipaino 
on tutkimusten mukaan Suomessa lisääntynyt. Ylipainon seuraaminen 
mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Strategiassa asetetaan päämää-
räksi, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Harrastuksen 
omaavien osuutta seurataan kouluterveyskyselyn kautta.

Liikkumisen edistämisen mittareiksi valittiin vapaa-ajan liikuntaa harras-
tavat, MOVE! fyysinen toimintakyky ja kehitettävä mittari liikkumisesta. 
Vapaa-ajan liikuntaa harrastavia on mahdollista seurata ikäryhmittäin ja 
peruspiireittäin. MOVE! fyysisen toimintakyvyn mittari kuvaa 5. ja 8. 
luokkalaisten oppilaiden fyysistä toimintakykyä (kestävyys, liikkuvuus, 
nopeus, voima, taitavuus). Seuranta aloitetaan vuonna 2018. Liikkumi-
sen kehitettävällä mittarilla halutaan ilmentää liikkumisen lisääntymistä 
helsinkiläisten keskuudessa. Toteutustapa kytketään mahdollisesti asu-
kastyytyväisyys/kokemus mittariin.  
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Ekologisesti kestävän kehityksen mittarit ovat Helsingin kasvihuone-
kaasupäästöt, pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä sekä 
ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä. Kasvihuonekaasupäästöille ase-
tetaan kaupunkistrategiassa selkeä tavoitetaso. Pyöräilyn ja muiden 
kestävien liikkumismuotojen suosiota halutaan kasvattaa, saatava seu-
rantatieto mahdollistaa pyöräliikenteen määrän analysoinnin laskenta-
pisteittäin eri vuodenaikoina. Ilmanlaadun mittauspisteiksi valittiin Man-
nerheimintien ja Mäkelänkadun mittauspisteet, joissa tavoitetasot ovat 
typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten osalta EU:n ilmanlaatudirek-
tiivissä (2008/50/EC) määritellyt raja-arvot. 

Kaupunkirakenteen toiminnallisuutta ilmentävät valmistuneiden asunto-
jen määrä ja hallinta- ja rahoitusmuoto sekä kehitettävät mittarit saavu-
tettavuus asukkaiden näkökulmasta ja uusien asukkaiden sijoittuminen 
raideliikenteen piiriin. Asuntotuotannolle asetetaan strategiassa kun-
nianhimoinen tavoitetaso toimivien asuntomarkkinoiden edistämiseksi 
ja kasvun haasteeseen vastaamiseksi. Kaupungin toimivuutta arjen 
saavutettavuuden näkökulmasta halutaan ilmentää kehitettävällä mitta-
rilla. Yksittäisiä analyyseja aiheesta on tehty esimerkiksi yleiskaavan 
valmistelun ja tutkimushankkeiden yhteydessä, mutta järjestelmällistä 
seurantaa tai yhtä seurantatapaa ei ole ollut. Kaupunkirakenteen tiivis-
tymistä hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteyteen seurataan uusien 
asukkaiden sijoittumisella raideliikenteen asemien ja pysäkkien lähei-
syyteen. 

Elinvoimaisuutta ja matkailua seurataan yöpymisten määrällä, kongres-
sien ja kongressivieraiden määrällä sekä kehitettävällä mittarilla työpe-
räisestä maahanmuutosta. Strategian mukaan Helsinki houkuttelee 
matkailijoita ja panostaa kongressien houkutteluun. Tavoitetaso on 
paitsi määrän kasvaminen, sen kasvaminen suhteessa samaan tahtiin 
kilpailijakaupunkien Tukholman ja Kööpenhaminan kanssa. Strategian 
mainintaan työperäisen maahanmuuton kasvattamisesta kehitetään 
mittaria. Tulevaisuudessa on mahdollisesti saatavilla tieto maahanmuu-
ton perusteesta. Ennen tiedon saatavilla oloa selvitetään mittarin kehit-
tämiseksi eri maista tulevien Suomeen tulon syitä muilla keinoilla.

Uudistuvat palvelut -mittarit

Asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta mittaroidaan osallistuvan budjetoinnin 
hankelukumäärällä ja äänestysprosentilla, kehitettävillä mittareilla asia-
kaskokemuksesta ja palvelutyytyväisyydestä sekä toimintakulttuurin 
muutoksesta. Asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä on kaupungil-
la aiemmin mitattu palvelukohtaisesti esimerkiksi erillisillä kyselyillä tai 
happy or not-mittarilla. Kattavaa ja vertailtavaa tietoa asiakkaiden pal-
velutyytyväisyydestä eri toimialojen palveluissa ei ole olemassa. Uusi 
kehitettävä mittari ilmentää nimenomaan palvelujen asiakaskokemusta 
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ja tyytyväisyyttä palveluun. Toteutustapoina selvitetään erilaisia kysely-
jä tai esimerkiksi asukaskokemukseen ehdotettua ja yritysten halukkuu-
dessa suositella käytettyä Net Promoders Codea (suositteluindeksiä). 
Toimintakulttuurin muutosta ilmentävän mittarin kehityksessä on kaksi 
vaihetta. Tarkoituksena on kartoittaa ensin kaupunkilaisten näkemyksiä 
mikä heidän mielestään osoittaisi toimintakulttuuriin muuttuneen ja sen 
jälkeen seurata kyselyn perusteella merkittävimmiksi muodostuneiden 
tekijöiden muutosta kaupungin toiminnassa.

Digitaalisuuteen liittyvät mittarit käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaa-
lisiin palveluihin, digitaalisten palvelujen kehitys ja avointen rajapintojen 
määrät ovat kaikki kehitettäviä mittareita. Digitalisuus on nostettu yh-
deksi keskeiseksi teemaksi strategiassa, tämän vuoksi mittareissa on 
mukana sekä käyttäjätyytyväisyyttä että määrää ilmaisevat mittarit. Di-
gitaalisten palvelujen kehitys mittarin sisältö määritellään tarkemmin, 
kun kaupungin digitalisaation linjaukset on tarkennettu ja jatkosuunnit-
telua niiden toteuttamiseksi tehty. Mittareilla voidaan mitata esimerkiksi 
laatua, laajuutta, kattavuutta tai määrää. 

Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt alateeman mittareina toimivat 
strategiassa mainitut varhaiskasvatuksen osallistumisaste ja lähikoulun 
valinneiden osuus sekä PISA-tulokset, valtakunnalliset oppimistulokset, 
ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä kehitettävä mittari varhaiskasvatuk-
sen laadusta. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja lähikoulun va-
linneiden tiedot ovat saatavissa alueittain ja kieliryhmittäin. Strategias-
sa korostetaan kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoi-
suutta. Strategiassa asetetaan monia tavoitteita koulutuspolun eri vai-
heisiin ja oppimisympäristöille. Opetuksen laatua kuvaamaan on valittu 
yksi kansainvälinen sekä kaksi valtakunnallista oppimistulosten vertai-
lua. Varhaiskasvatuksen laatua kuvaavaa mittaria kehitetään.

Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän mittarit ovat helsinkiläisten yksityis-
ten sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kas-
vuun ja yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Ensiksi 
mainittu kasvaa strategian mukaan vähintään yhtä nopeasti kuin asu-
kasluku. Helsinki haluaa olla strategian mukaan Suomen paras kau-
punki yrityksille. Kaupungin omana työnä toteutettava yrityskysely, tuot-
taa nettosuositteluindeksin yrityksien halukkuudesta suositella Helsin-
kiä sijaintipaikkana. Lähtötason muodostaa vuoden 2016 kysely. 

Henkilöstön hyvinvointia ja johtamista mitataan Kunta10-tutkimukseen 
perustuvalla mittarilla sekä kehitettävällä henkilöstökokemus ja johtami-
nen mittarilla. Kunta10 mukana olevat indikaattorit ovat ainakin ei vai-
kutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä, päätöksenteon oikeudenmu-
kaisuus, sosiaalinen pääoma, työn hallinta, muutokset työssä laatu se-
kä Helsingin kaupungin suositteleminen työnantajana. Kehitettävällä 
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mittarilla pyritään pureutumaan strategian asettamaan erinomainen ih-
misten johtaminen tavoitteeseen. Mittarissa kehittämisessä näkökulmi-
na ovat ainakin henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön, 
oikeudenmukaisuus sekä toiminnan sujuvuus ja ketteryys. Mittarista on 
tarkoitus kehittää vaikuttavuusmittari, koska strategian perusteella 
myös johtamiseen ja toimintakulttuurin muutoksen panostetaan.

Vastuullinen taloudenpito

Taloudellisesti kestävää kehitystä kuvaavat mittarit taloudellinen koko-
naistuottavuus, investointien tulorahoitusprosentti, työllisyysaste, laina-
kanta asukasta kohden, yhteisöveron jako-osuus sekä kassan riittä-
vyys. Talouden mittareista strategiaan on kirjattu tavoitetaso tai kehitys-
suunta muille mittareille paitsi kassan riittävyydelle. Kassan riittävyys 
on oleellinen näkökulma vastuullisessa talouden hoidossa. Osa lähtöta-
soista selviää vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua. 

Strategiassa todetaan, että Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa 
muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Tavoite on kaupunkitasoisesti 
tärkeä, mutta tavoitteeseen ei ole löydettävissä kaupunkitasolle yksit-
täistä vertailulukua, joka ilmentäisi tavoiteltua yksikkökustannusten ta-
soa. Seurantatiedot ovat toimialoilla palvelukohtaisia ja tämän vuoksi 
yksikkökustannuksia seurataan osana toimialojen mittareita. Yksikkö-
kustannuksien kehitystä perusteluineen verrattuna muihin suuriin kau-
punkeihin tullaan seuraamaan vuosittain osana talouden ja toiminnan 
seurantaa.

Mittareiden raportointi ja visualisointi

Kuten strategiassa todetaan, mm. kestävän kasvun kokonaisuutta seu-
rataan ja raportoidaan mittaristolla kaupungin toiminnan ja talouden 
suunnittelurytmiin kytkettynä. Vaikka pääosa mittareista päivittyy kerran 
vuodessa tai harvemmin, kaikki mittarit raportoidaan neljä kertaa vuo-
dessa. Talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä raportoidaan ta-
lousarvion sitovien tavoitteiden sekä muiden tavoitteiden ja suoritteiden 
toteutuminen. Koska strategian kaupunkitason mittareihin liittyy välilli-
sesti monien toimialojen sitovia tavoitteita, muita tavoitteita ja suorittei-
ta, näissä tapahtuneiden muutoksien vaikutuksia voidaan alustavasti 
tulkita suhteessa kaupunkitason mittareihin, vaikka kaupunkitason mit-
tarit eivät päivitykään yhtä usein. 

Projektiryhmä on laatinut ehdotuksen visualisoinnista, joka sisältää 
keskeiset tunnusluvut, muutoksen suunnan, kuvaajat, tarvittaessa kart-
taesityksiä sekä lyhyttä kuvaavaa tekstiä. Painettuna mittarit tulevat vi-
sualisointina talouden ja toiminnan seurantaraportteihin ja lisäksi niistä 
laaditaan erillinen sähköinen julkaisu sekä esittelykalvot.
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Kansainväliset ja kansalliset vertailut

Kaupunkistrategian mukaisesti on selvitetty muutamien laadukkaiden 
kansainvälisten vertailujen ja rankingien seuraamista. Esityslistan liit-
teenä 4 on ehdotus seurattavista vertailuista. Erillistä päätöstä valitta-
vista vertailuista ei tehdä, koska vertailujen jatkuvuus on jossain määrin 
epävarmempaa kun mittareiden perustana olevien tilastojen ja tutki-
muksien. Tämän vuoksi halutaan turvata mahdollisuus ottaa mukaan 
uusia sekä jättää pois vertailuja olosuhteiden muuttuessa. Liitteessä 
olevat vertailut kattavat strategian eri näkökulmia sosiaalinen kestä-
vyys, ekologinen kestävyys, opetus, digitaalisuus, elinkeinopolitiikka ja 
elämänlaatu. Mainittujen lisäksi tehdään joidenkin mittareiden osalta 
kerran vuodessa vertailuja kansallisesti sekä Tukholmaan ja Kööpen-
haminaan.

Kaupunkistrategian mittarityön jatko

Strategian mukaisesti mittarointi on kytketty toiminnan ja talouden 
suunnittelurytmiin. Mittarikokonaisuus on yhtenä lähtökohtana keskus-
hallinnon ja toimialojen vuoden 2019 talousarviovalmisteluun. Kehitet-
tävien mittareiden valmistelu organisoidaan projektiksi nyt tehdyn val-
mistelun tapaan kanslian ja toimialojen toiminnan ja talouden suunnitte-
lun yhteistyönä. Täydennetty mittarikokonaisuus tuodaan kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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1 Kaupunkitason mittarit
2 Toimialojen mittarit
3 Kansainvaliset vertailut
4 Esimerkkeja muista kaupungeista
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Kaupunkiympräistön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveysalan toimiala
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saakka Reetta Vanhasen ehdotuksesta. 
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Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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§ 154
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Turussa 10.-11.4.2018

HEL 2018-001507 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Turussa 10. – 11.4.2018 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat:

 Harry Bogomoloff
 Risto Rautava
 Kaarin Taipale
 Björn Månsson
 Otso Kivekäs
 Tuuli Kousa
 Anni Sinnemäki
 Sanna Vesikansa
 Sami Muttilainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Otso Kivekkään ehdotuksesta, 
että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen nimetään Otso Kivekäs, Tuuli Kousa (10.4.), Anni Sinnemäki 
(11.4.) ja Sanna Vesikansa (11.4.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuk-
sesta, että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon ta-
paamiseen nimetään Sami Muttilainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu 18.1.2018, kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaami-
nen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote
Päätöksessä nimetyt

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Turussa 10. – 11.4.2018 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat:
       
 Harry Bogomoloff
 Risto Rautava
 Kaarin Taipale
 Björn Månsson
 _____________
 _____________

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään 10. - 11.4.2018 Turussa. Tapaamisessa keskustellaan kuu-
toskaupunkien ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteis-
työstä. Aiemmin käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa tiistaina n. klo 
12 ja päättyy seuraavan päivän lounaaseen. Tapaamisen ohjelma täs-
mentyy tuonnempana.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halu-
tessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu 18.1.2018, kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaami-
nen

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Päätöksessä nimetyt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.03.2018 § 122

HEL 2018-001507 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.03.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 155
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 5.3.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 6.3.2018
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 6.3.2018
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 6.3.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 8.3.2018
pelastuslautakunta 6.3.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto 6.3.2018
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 8.3.2018
  
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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§ 156
Raitioliikenteen kehittämisohjelma

HEL 2017-010566 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kansliapäällikön 16 esityksen kokouk-
sen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta 
Putkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä ratikkaprojektin loppuraportin tiedok-
si.

Samalla kaupunginhallitus päättää hyväksyä raitioliikenteen kehittämi-
sohjelman kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettavaksi 
siten, että ohjelmaan sisältyvät keskeiset toimenpiteet pyritään toteutta-
maan vuoteen 2028 mennessä kulloinkin käytettävissä olevien määrä-
rahojen puitteissa.

Esittelijän perustelut

Raitioliikenteen nykytilanteesta
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Raitioliikenne toimii Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen runko-
na. Vuonna 2016 raitioliikenteessä oli 56,6 milj. matkustajaa, 13 linjaa 
ja 140 vaunua. Liikenteen luotettavuus oli 99,5 %. Raitioliikenteen uusi 
linjasto (10 linjaa) otettiin käyttöön 14.8.2017. Matkustajaliikenteessä 
oli 127 vaunua vuonna 2017. Vuonna 2017 matkustajamäärä oli 60,2 
milj. matkustajaa. Liikenteen luotettavuustavoite 99,84 saavutettiin. 

Raitioliikenteen tuotantokustannukset vuonna 2017 olivat 0,39 eu-
roa/matkustajakilometri, mikä on enemmän kuin muulla raideliikenteellä 
(juna 0,14 euroa/matk.km, metro 0,08 euroa/matk.km) ja bussilla (0,31 
euroa/matk.km Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta). Raitiovaunu-
matkat ovat tyypillisesti lyhyitä ja siksi kustannuksia seurataan myös 
matkustajanousua kohti. Raitioliikenteen kustannus matkustajanousua 
kohti oli 0,86 euroa vuonna 2017 (juna 1,42 euroa/matk.nousu, metro 
0,53 euroa/matk.nousu) ja Helsingin sisäisen bussiliikenteen 1,47 eu-
roa/matk.nousu. 

Nykyisen raitioliikenteen ongelmiksi on tunnistettu mm. alhainen keski-
nopeus ja ajoaikojen hajonta. Keskeisimpiä syitä ovat heikosti toimivat 
liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliikenteestä. On-
gelmat heikentävät raitioliikenteen palvelutasoa ja kasvattavat liiken-
nöintikustannuksia.

Ratikkaprojekti

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosien 2013-2016 strategiaohjel-
man linjausten pohjalta muodostettu poikkihallinnollinen Ratikkaprojekti 
on valmistellut viime valtuustokauden aikana raitioliikenteelle kehittä-
mistavoitteet. Ratikkaprojektin tavoitteena oli:

- Parantaa raitioliikenteen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

- Muodostaa näkemys raitioliikenteen tavoitelaajuudesta

- Luoda edellytykset raitioliikenteen laajentamiselle ja kehittämiselle.

Kaupunginhallitus käsitteli ratikkaprojektin tilannekatsausta 16.11.2015 
ja hyväksyi jatkovalmistelun pohjaksi seuraavat raitioliikenteen kehittä-
mistavoitteet:

- Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nykyisellä raitioverkolla 
nostetaan 17 kilometriin tunnissa

- Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä

- Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulun mukaisesti
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- Häiriöttömyystavoite: väärin pysäköidyt autot ja liikenneonnettomuu-
det eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että konkreettisista kehittämistoimen-
piteistä päätetään erikseen ottamalla huomioon niiden kokonaistalou-
dellisuus sekä käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Projektin loppuraportti valmistui huhtikuussa 2017. Loppuraportissa on 
käsitelty raitioliikenteen kehittämispotentiaalia ja tavoitteita sekä nykyi-
sen raitioliikennejärjestelmän kehittämistä. Projektissa tarkasteltiin 
myös raitioliikenteen roolia joukkoliikennejärjestelmässä. Tulevien rai-
tiotiehankkeiden kehittämisen pohjaksi tehtiin raitiotieverkon jako pika-
raitioteihin ja kaupunkiraitioteihin. Projektin aikana mm. kehitettiin luo-
tettavuuden seurannan mittaristoa ja seurantamenetelmiä, raitioteiden 
suunnitteluperiaatteita ja –ohjeistusta sekä määriteltiin edellä mainitut 
suunnittelua ohjaavat tavoitteet nopeuden, sujuvuuden, luotettavuuden 
ja häiriöttömyyden suhteen.

Ratikkaprojektin loppuraportti on liitteenä 1.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli loppuraportin 25.4.2017, ja 
päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Liikenneliikelaitok-
sen johtokunta merkitsi 27.4.2017 informaation loppuraportista tiedoksi. 

Raitioliikennettä koskevia muita linjauksia

Kaupunginhallituksen 12.1.2015 hyväksymässä Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelmassa on tavoitteita ja toimintalinjauksia mm. matka-ai-
kojen ennustettavuudesta ja luotettavuudesta sekä saavutettavuudesta 
kestävillä liikennemuodoilla. Liikkumisen kehittämisohjelma perustuu 
strategiaohjelmaan 2013-2016 ja ohjaa liikennesuunnittelussa tehtäviä 
valintoja ja liikennepolitiikan suuntaa.

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Helsingin yleiskaavas-
sa on esitetty tavoitteellinen raideverkosto. Yleiskaavan ratkaisut pe-
rustuvat visioon Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunkina, jossa 
joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko 
nopeine runkoyhteyksineen. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut 
päätöksellään 5.2.2018 yleiskaavaa koskevan kaupunginvaltuuston 
päätöksen eräiltä osin, mm. Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnan-
väylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi -merkintöjen 
osalta. Päätös ei ole lainvoimainen.

Kaupunginhallitus käsittelee kevään aikana yleiskaavan toteuttamisoh-
jelmaa uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun ai-
kataulutuksen pohjaksi. Pikaraitioteiden sujuva liikennöinti kantakau-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 134 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/16
12.03.2018

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

punkiin edellyttää nykyisen rataverkon parantamista ja kehittämistä no-
peammaksi.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017 - 2021 mukaan kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-
osuutta kasvatetaan. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 kantakaupungin 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvityksen, jossa määritellään 
yleiskaavan tavoitteiden mukaisen joukkoliikennejärjestelmän periaat-
teita ja bussiliikenteen sovittamista raideliikenteen runkoverkkoon. 

Kehittämisselvityksessä on esitetty joukkoliikennemuotojen hierarkia, 
johon joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunta perustuu. Periaat-
teissa mm. todetaan, että kantakaupungin kaupunkiraitioverkko palve-
lee kantakaupungin sisäistä liikennettä. Työn osana selvitettiin kanta-
kaupungin nykyisen raitioverkon roolia osana yleiskaavan joukkoliiken-
nejärjestelmää ja tarkasteltiin mahdollisia nykyverkon laajennuksia. 
Kantakaupungin raitioverkon tavoitelaajuutta tarkasteltiin mm. mahdol-
listen linjausten, erilaisten hankevaihtoehtojen sekä niiden teknisen, lii-
kenteellisen ja taloudellisen toteutettavuuden näkökulmista.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 kehittämisselvityk-
sessä esitetyt periaatteet joukkoliikennejärjestelmän jatkosuunnittelus-
sa ohjeellisina noudatettaviksi. Samalla lautakunta mm. hyväksyi länti-
sen kantakaupungin raitiotien suunnittelun jatkamisen osana Vihdintien 
kaupunkibulevardin liikenneratkaisuja.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on jatkaa ratikkaprojek-
tissa aloitettua luotettavuuden ja kustannustehokkuuden parantamis-
työtä. 

Raitioliikenteen kehittämisohjelma on liitteenä 2.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kehittämisohjelmaa 21.11.2017. 
Lautakunta esittää raitioliikenteen kehittämisohjelman hyväksymistä 
kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettavaksi sekä ohjel-
massa esitettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa ja toteuttamista alkupai-
notteisesti siten, että keskeiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa 
kymmenen vuoden aikajänteellä. Lautakunta esittää lisäksi, että raitio-
liikenteen kehittämisen edellyttämät resursointitarpeet huomioidaan ta-
lousarvion valmistelussa.

Kehittämisohjelman sisällöstä
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Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on käynnistää kehittä-
mistyö poikkihallinnollisessa ratikkaprojektissa määriteltyjen kehittämis-
tavoitteiden (nopeustavoite, sujuvuustavoite, luotettavuustavoite ja häi-
riöttömyystavoite) toteuttamiseksi. 

Ohjelmassa on kuvattu raitioliikenteen nykytilanne ja kantakaupungin 
raitioliikenteen tavoitetila sekä periaatteet ratainfrastruktuurin ja liiken-
nöinnin parantamiseen. Lähtökohtana tarkasteluissa on raitioverkon ja-
kaminen toiminnallisesti pikaraitioteihin ja kaupunkiraitioteihin.

Raportti sisältää kehittämisohjelman toimenpiteineen. Ohjelmassa on 
kuvattu myös kehittämistavoitteiden toteuttamisen liikenteelliset ja kau-
punkitaloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset liikennöintikustannuk-
siin.

Ohjelman pääpaino on kantakaupungin nykyisen raitioverkon alueessa. 
Tulevat pikaraitiotiet toteutetaan omina kokonaisuuksinaan, mutta nii-
den käyttämien kantakaupunkiosuuksien kehittämistarpeet on huomioi-
tu.

Pikaraitioverkkoon kuuluvilla pääkaduilla kehittämisessä painotetaan 
erityisesti nopeutta ja sujuvuutta mm. pysäkkivälejä kasvattamalla, rai-
tioliikenteen erottelulla muusta liikenteestä, kaikkien risteysten liikenne-
valo-ohjauksella ja raitiovaunujen vahvoilla etuuksilla sekä pysäkkijär-
jestelyillä ja sujuvilla vaihdoilla. 

Kantakaupungin rataverkon muilla alueilla painotetaan ennen kaikkea 
luotettavaa ja häiriötöntä kulkua mm. estämällä liikennevalojen kohtuut-
toman pitkät odotusajat, erottamalla raitioliikenne mahdollisuuksien mu-
kaan omille kaistoilleen, perustamalla joukkoliikennekatuja sekä mini-
moimalla sekaliikenteessä ajoneuvoliikenteen häiriöitä ja kadunvarsipy-
säköinnin haittoja.

Infrastruktuurin kehittämiskeinoista keskeisimmät ovat raitioliikenteen 
liikennevaloetuuksien parantamisen ja raitioteiden paremman erottelun 
lisäksi mm. pysäkkien palvelutason parantaminen. Lisäksi jalankulkijay-
lityksiä järjestellään sekä kehitetään ratatekniikkaa. 

Kantakaupungin pääkatujen runko-osuuksilla ratainfran parantaminen 
edellyttää laajoja perusparannustoimenpiteitä. Perusparannettavia koh-
teita on mm. Mannerheimintiellä, Mäkelänkadulla sekä Rautatientorin ja 
Hakaniemen välisellä osuudella. Koko raitioverkon ja erityisesti runko-
osuuksien ulkopuolisten rataosien parantamiseksi laaditaan linjakohtai-
set toimenpidekortit. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 136 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/16
12.03.2018

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

Liikennöinnin kehittämiskeinoja ovat mm. raitioliikenteen palvelu- ja toi-
mintalinjausten määrittely, ajotapojen yhtenäistäminen, kaikilla pysä-
keillä pysähtyminen sekä kuljettajalipunmyynnin lopettaminen. 

Raitioliikenteen kehittämisohjelman valmistelua on ohjannut ohjausryh-
mä, jossa on ollut edustus kaupunginkansliasta, kaupunkiympäristön 
toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta, Helsingin kaupungin lii-
kennelaitokselta (HKL) sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäs-
tä (HSL).

Osaa ehdotetuista toimenpiteistä on jo ryhdytty toteuttamaan, mm. kul-
jettajarahastuksesta raitioliikenteessä on luovuttu 1.2.2018 lukien ja va-
kiominuuttiaikataulut on otettu käyttöön syksyllä 2017.

Ohjelman toimeenpano

Ohjelmaa toteutetaan vuosittain kunkin organisaation (kaupunkiympä-
ristön toimiala, liikenneliikelaitos, kaupunginkanslia, HSL) normaalin toi-
minnan puitteissa. Kehittämisohjelmassa on nimetty 23 eri tehtävää, 
joille on kullekin nimetty vastuutahot. Infrastruktuuriin ja liikennöintiin 
liittyvien konkreettisten tehtävien lisäksi ohjelmassa esitetään seitse-
män yleisluontoisempaa kehittämistehtävää, jotka liittyvät työn ohjaami-
seen ja seurantaan sekä taloudelliseen ja muuhun resursointiin.

Kehittämisohjelman toteuttamiseksi ehdotetaan mm. nimettäväksi rai-
tiotiekoordinaattori sekä perustettavaksi kehittämisen ohjausryhmä, jos-
sa ovat edustettuina kaikki raitioliikenteen järjestämiseen osallistuvat 
osapuolet. Ohjaus voidaan toteuttaa esim. osana olemassa olevan rai-
tiotiehankkeiden koordinointiryhmän työtä. Raitiotiekoordinaattorin ni-
meää kaupunkiympäristön toimiala.

Kehittämisen tueksi toteutetaan HSL:n uuden lippu- ja informaatiojär-
jestelmän tuottamaan tietoon perustuva raitioliikenteen suorituskykymit-
taristo.

Aikataulu ja resursointi

Infrastruktuurin parantamistoimenpiteiden ja kehittämishankkeiden ai-
kajänteeksi on ohjelmassa esitetty noin 15 vuotta, mutta kaupunkiym-
päristölautakunta korostaa ohjelman nopeampaa toimeenpanoa. Kes-
keiset toimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan 10 vuoden aikana.

Toimenpiteiden arvioidut investointikustannukset ovat noin 60 milj. eu-
roa. Tämä ei sisällä katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen kustan-
nuksia muutoin kuin suurten perusparannusten osalta. 

Suurin osa kustannuksista (noin 32 milj. euroa) muodostuu pääkatuo-
suuksien perusparannuksista. Raitioliikenteen liikennevaloetuuksien 
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parantamisen ja raitioteiden paremman erottelun muusta liikenteestä 
on arvioitu vaativan noin 4,5 milj. euron investoinnit. Osa toimenpiteistä 
ei edellytä investointeja, mutta ne sisältävät suuren parannuspotentiaa-
lin. 

Investoinnit ja mahdollisesti tarvittava henkilöresurssien lisäys ohjel-
malle rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen 
kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Ohjelman vaikutukset

Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamisella on raportin mu-
kaan monia myönteisiä liikenteellisiä vaikutuksia. Raportissa vaikutuk-
sia on kuvattu nykytilanteen lisäksi keskipitkän aikavälin tilanteessa, 
jossa raitioverkko on laajentunut ensimmäisillä pikaraitioteillä (Raide-
Jokeri, Laajasalon raitiotie sekä Vihdintien, Hämeenlinnanväylän, Tuu-
sulanväylän ja Viikin-Malmin pikaraitiotiet).

Raitioliikenteen nopeuttaminen vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen 
saavutettavuuteen. Matkavastus (painotettu matka-aika) pienenee eri-
tyisesti kantakaupungin alueella. Raitioliikenteen nopeuttamisen seu-
rauksena joukkoliikennematkojen määrän on arvioitu kasvavan Helsin-
gin sisäisillä matkoilla molemmissa ennustetilanteissa lähes 4 %. Ra-
portin mukaan kehittämisohjelma nostaa joukkoliikenteen kulkutapao-
suutta kantakaupungin sisäisillä matkoilla noin 2 % -yksikköä, mikä on 
merkittävä muutos.

Raitioliikenteen erottelulla on raportin mukaan muuta joukkoliikennettä 
ja autoliikennettä jonkin verran hidastava vaikutus, samoin vaikutusta 
kadunvarsipysäköintipaikkojen määrään. Raitioliikenteen liikennevaloe-
tuuksien parantaminen aiheuttaa jossain määrin henkilöautoliikenteen 
sekä jalankulun ja pyöräilyn hidastumista, mutta vaikutusten arvioidaan 
jäävän pieniksi suhteessa raitioliikenteen hyötyihin. 

Kehittämisohjelman toteuttamisesta aiheutuvat haitat muille liikenne-
muodoille on arvioitu kaiken kaikkiaan pieniksi ja suunnittelulla hallitta-
vissa oleviksi. Infrastruktuurin parantaminen voidaan toteuttaa suurelta 
osin ilman muiden liikennemuotojen käyttämän tilan vähentämistä.

Raportissa on tarkasteltu raitioliikenteen kehittämisestä aiheutuvia kau-
punkitaloudellisia vaikutuksia. Nopeuttamistoimista aiheutuvien suorien 
käyttäjähyötyjen on arvioitu olevan noin 13 milj. euroa nykyisellä rata-
verkolla ja laajennetun raitioverkon ennustetilanteessa noin 19 milj. eu-
roa. Lisäksi kehittämistoimien kautta arvioidaan saavutettavan muita 
laajempia taloudellisia hyötyjä mm. yritysten toimintaedellytysten para-
nemisen kautta.
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Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden täysimääräisen toteuttamisen ar-
vioidaan tuottavan noin 4,5 milj. euron vuosittaisen säästön liikennöinti-
kustannuksissa. Nykyisen linjaston ja aikataulujen mukainen liikennöinti 
onnistuisi 8-10 vaunua pienemmällä kalustomäärällä. Raitioliikenteen 
nopeuttaminen parantaa raitioliikenteen tuottavuutta. Nopeuttamisen 
myötä yhden raitiovaunun keskimääräinen ajosuorite kasvaa nykyises-
tä 190 kilometristä 205 kilometriin arkipäivässä.

Esittelijän kannanotot

Raitioliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet 
ovat perusteltuja sekä nykyisen raitioliikenteen toimivuuden että laaje-
nevan raitioverkon kannalta. Toimenpiteet mahdollistavat sujuvamman 
liikennöinnin ja raitioverkon laajentumisen esikaupunkialueille.

Ohjelman tavoitteiden toteutuminen parantaa raitioliikenteen palveluta-
soa ja joukkoliikenteen kilpailukykyä aiheuttamatta muulle liikenteelle 
merkittävää haittaa. Panostaminen raitioliikenteen nopeuttamiseen pa-
rantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta. Liikennöintikustannusten 
arvioidaan pienenevän jopa yhden raitiolinjan kustannuksia vastaavan 
määrän. Parantamistoimenpiteet tuovat matkustajahyötyjä ja kaupunki-
taloudellisia hyötyjä.

Raitioliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyt toimenpiteet on mahdol-
lista toteuttaa kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän talousar-
vion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 liitteenä olevassa, liikenne-
liikelaitoksen investointiohjelmassa raitioratojen muutoksiin ja peruskor-
jauksiin vuosille 2018-2027 esitettyjen määrärahojen puitteissa. Raitio-
ratojen muutoksiin ja peruskorjauksiin on esitetty yhteensä 69,8 milj. 
euroa vuosille 2018-2027, josta 45,2 milj. eur vuosille 2018-2022.

Lisäksi talousarviossa 2018 kohdennettiin erikseen 0,5 milj. euron käyt-
tötalouden lisämääräraha kaupunkiympäristön toimialan talousarvio-
kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne, joka on tarkoitus osoittaa mm. stra-
tegiassa mainittujen raideinvestointien suunnitteluun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Raitioliikenteen kehittämisohjelma
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2 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys 21.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäriston toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 224

HEL 2017-010566 T 08 00 02

Hankenumero 4765_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 raitioliikenteen kehittämisohjelman ja sen periaatteiden hyväksymis-
tä kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettaviksi.

 ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa kaupun-
kiympäristön toimialalla.

 ohjelman toimeenpanoa alkupainotteisesti siten, että ohjelman kes-
keiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa kymmenen vuoden ai-
kajänteellä.

 raitioliikenteen kehittämisen edellyttämien resursointitarpeiden huo-
mioimista talousarvion valmistelussa.

Käsittely

21.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Anton Silvo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Esitysehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen kolmas ranska-
lainen viiva niin, että kolmas ranskalainen viiva muuttuu samalla neljän-
neksi ranskalaiseksi viivaksi: 

- ohjelman toimeenpanoa alkupainotteisesti siten, että ohjelman keskei-
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set toimenpiteet on mahdollista toteuttaa kymmenen vuoden aikajän-
teellä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

14.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 136, 137, 138, 139, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 
155 ja 156 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 140, 141, 144, 145, 152 ja 154 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 142 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 146 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja
136 - 155 §:t

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
156 §

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.03.2018.


