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Kokousaika 23.04.2018 16:00 - 17:42

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari

poistui 17:28, poissa: 268 §
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Sazonov, Daniel varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

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

johtaja
poistui 17:35, poissa 268 §

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
poissa: 268 §

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
poistui 17:31, poissa: 268 §

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Machere, Saila vs. elinkeinojohtaja
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Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri

poistui 17:14, poissa: 268 §
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
poistui 17:24, poissa: 268 §

Hildén, Sari rakennetun omaisuuden hallinta-
päällikkö
asiantuntija
saapui 16:19, poistui 17:14, läsnä: 
266 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
222 - 268 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
222 §, 268 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
223 - 267 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
222 - 268 §:t
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§ Asia

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

223 Asia/2 V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakas-
maksujen perinnästä kaupungin omana toimintana

224 Asia/3 V 16.5.2018, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston ni-
meämiseksi uudelleen

225 Asia/4 V 16.5.2018, Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympia-
rannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyt-
töön

226 Asia/5 V 16.5.2018, Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakoin-
timallin korjaamisesta

227 Asia/6 V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuu-
salueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi

228 Asia/7 V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaih-
toehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen

229 Asia/8 V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen 
saamiseksi Tapulikaupunkiin

230 Asia/9 V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän es-
tämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa

231 Asia/10 V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi 
Salmisaaren voimalassa

232 Asia/11 V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän 
ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

233 Asia/12 V 16.5.2018, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä 
kirjailija Alpo Ruuthin mukaan

234 Asia/13 V 16.5.2018, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolf-
ratojen rakentamisesta Helsinkiin

235 Asia/14 V 16.5.2018, Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasa-
loon

236 Asia/15 V 16.5.2018, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuo-
saaren täyttömäelle

237 Asia/16 V 16.5.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoitta-
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misesta rantojen kävelyreiteille

238 Asia/17 V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja 
Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

239 Asia/18 V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille va-
rattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön

240 Asia/19 V 16.5.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kau-
punkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta

241 Asia/20 V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen käve-
lyreitin parantamiseksi

242 Asia/21 V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäy-
tön kehittämisestä

243 Asia/22 V 16.5.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista 
Turunlinnantielle

244 Asia/23 V 16.5.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämi-
sestä osaksi koulupäivää

245 Asia/24 V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiek-
kakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

246 Asia/25 V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksesta

247 Asia/26 V 16.5.2018, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saa-
miseksi Helsinkiin

248 Asia/27 V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hank-
kimisesta Helsinkiin

249 Asia/28 V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton so-
siaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista

250 Asia/29 V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaali-
työn asiakasmitoituksesta

251 Asia/30 V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumi-
sesta lasten lukutaidon parantamiseen

252 Asia/31 V 16.5.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikunta-
palvelujen maksuttomuudesta

253 Asia/32 V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien 
alueen parantamisesta
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254 Asia/33 V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestä-
misestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

255 Asia/34 V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoi-
sen budjetoinnin aloittamisesta

256 Asia/35 V 16.5.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeu-
delle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17)

257 Asia/36 Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille

258 Asia/37 Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksu-
suunnitelman muuttaminen

259 Asia/38 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnber-
giin 26.4.–27.4.2018

260 Asia/39 Myyntiperusteiden määrittäminen asuntotonteille (Mellunkylä, Kontula 
kortteli 47167)

261 Asia/40 Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituk-
sen päätöksestä

262 Asia/41 Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muuto-
sehdotukseen 12452 (tontti 92-42-48-1)

263 Asia/42 Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Oulun Rakennusteho Oy:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdo-
tukseen nro  12440 (Veräjämäki, Maaherrantie)

264 Asia/43 Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Paulig Ab:n ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa liit-
tyen asemakaavan muutosehdotukseen 12458 (Vuosaari, Aromikuja)

265 Asia/44 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman ja sen toimen-
piteiden toteutuminen 2016-2017

266 Asia/45 Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilman-
vaihdon muutostöitä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

267 Asia/47 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

268 Asia/46 Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkioperusteet
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§ 222
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 Wille 
Rydmanin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Veronika Honkasalon.

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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§ 223
V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asia-
kasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana

HEL 2017-010605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin 
kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhtymät järjestäisivät 
maksujen perinnän omana työnä.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryh-
mäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän 
kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloit-
teeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryh-
mäaloitetta valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväk-
si siten kuin hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
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tettua. Muutoin ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 11 §:ssä on mää-
rätty valtuutetun aloitteesta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet 
27.9.2017 jätetyn aloitteen, joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.

Kaupunginhallitus toteaa tehtyjen selvitysten pohjalta seuraavaa:

Kaupungin tulee edistää kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua myös sil-
tä osin, että perintää hoidetaan säännönmukaisesti ja riittävän tehok-
kaasti tavoitteena, että jokainen kuntalainen hoitaa hänelle kuuluvat 
maksuvelvoitteet.

Rahoitusjohtajan hyväksymien Helsingin kaupungin rahasaatavien las-
kutus- ja perintäohjeiden (30.5.2017 § 39) perusteella kaupungin saata-
vien perintä on järjestettävä siten, että saatavat peritään tehokkaasti, 
nopeasti ja taloudellisesti noudattaen lakia, sopimuksia, hyvää perintä-
tapaa sekä hyvän asiakaspalvelun periaatteita.

Saatavien perintä on tarkoituksenmukaisella tavalla järjestettävä tehok-
kaaksi ja taloudelliseksi kokonaisuudeksi. Laskutus- ja perintäohjeiden 
mukaan perinnässä voidaan käyttää ulkopuolista perintätoimistoa.

Laskutus- ja perintäohjeiden mukaan saatavan perintätoimista voidaan 
luopua, jos ne katsotaan epätarkoituksenmukaisiksi ottaen huomioon 
saatavan suuruus, saatavan oikeudellisen perusteen pitävyys, velalli-
sen maksukyky sekä perintätoimista aiheutuvat kustannukset.

Saatavien perintä on säännelty toimiala. Perintätoimintaa valvotaan ja 
sen harjoittaminen edellyttää riittävää osaamista toimialan sääntelystä 
ja käytännöstä. Oli perinnän järjestämismuoto mikä tahansa, on perin-
tätoimintaa harjoittavan organisaation henkilöstön ja tietojärjestelmien 
täytettävä saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, jäljempänä pe-
rintälaki) vaatimukset hyvän perintätavan noudattamisesta (4 §).

Vaatimusten täyttäminen asettaa perintää hoitavalle henkilöstölle ja tie-
tojärjestelmille laatu- ja tehokkuusvaatimuksia. Perintätoiminnan har-
joittajan tulee huolehtia siitä, ettei perintää harjoiteta perintää sääntele-
vien lakien tai säännösten taikka hyvän perintätavan vastaisesti ja ettei 
perintätoiminnasta aiheudu velallisen tai toimeksiantajan oikeudenlouk-
kauksia. 

Nykytilanne

Taloushallintopalveluliikelaitos (jatkossa Talpa) laskuttaa ja perii pää-
osan kaupungin saatavista. Perintä on järjestetty tästä poikkeavalla ta-
valla ainoastaan liikenneliikelaitoksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan kirjastopalvelun saatavien osalta. 
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Liikenneliikelaitoksen osalta saatavien perintään joudutaan turvautu-
maan ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa, jolloin perintä toteute-
taan liikelaitoksen omana työnä.

Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkkoon (Helmet) kuu-
luva kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelu on kilpailuttanut 
yhdessä muiden verkon jäsenkirjastojen kanssa palauttamatta jäänyttä 
kirjastoaineistoa koskevien saatavien perintäpalvelut ja tehnyt toistai-
seksi voimassaolevan perintäpalvelusopimuksen Lindorff Oy:n kanssa. 
Lindorff huolehtii kirjastoaineiston vapaaehtoisesta ja oikeudellisesta 
perinnästä. Avoin, vapaaehtoisessa perinnässä oleva kirjaston saata-
vakanta on joitakin kymmeniä tuhansia euroja.

Helsingin kaupunki ja Svea Perintä Oy ovat tehneet Talpan laskutta-
mien saatavien perinnästä sopimuksen, joka on ollut kiinteänä voimas-
sa 1.1.2015-31.12.2017. Kiinteän sopimuskauden jälkeen kaupungilla 
on ollut oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden vuoden ajan. Talpan 
toimitusjohtaja on 29.5.2017 päättänyt perintäpalvelusopimuksen optio-
vuoden käyttämisestä ajalla 1.1.-31.12.2018. Vuoden 2019 osalta op-
tion käyttöä ei ole vielä ratkaistu.

Talpa lähettää itse saatavista maksumuistutukset. Perintätoimiston pal-
veluita Talpa käyttää sekä julkisoikeudellisten että yksityisoikeudellisten 
saatavien vapaaehtoisessa perinnässä. Julkisoikeudellisten ulosottoon 
siirrettävien saatavien osalta Talpa käyttää perintätoimistoa teknisenä 
välittäjänä.

Vuodesta 2015 alkaen ei Talpan laskuttamien yksityisoikeudellisten 
saatavien oikeudellisessa perinnässä ja ulosottoperinnässä ole käytetty 
perintätoimistoa, vaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut hoitaa perin-
nän. Perintätoimistoa kuitenkin käytetään yksityisoikeudellisten saata-
vien vapaaehtoisessa perinnässä.

Joitakin ennen vuotta 2015 laskutettuja yksityisoikeudellisia saatavia on 
perintätoimistolla jälkiperinnässä, mikä palvelu sisältää yksityisoikeu-
dellisten saatavien osalta ulosottoperintää ja julkisoikeudellisten saata-
vien osalta toimimista teknisenä välittäjänä ulosottoperinnässä.

Lainvastaisen menettelyn vuoksi määrättyjen maksuseuraamusten 
(esim. pysäköintivirhemaksu) perinnässä kaupunki ei käytä ulkopuolista 
perintätoimistoa.

Perinnän volyymit

Talpa lähetti vuonna 2017 lähes 1,3 miljoonaa laskua noin 1,6 miljardin 
euron saatavista. Vuoden 2017 erääntyneistä saatavista jouduttiin lä-
hettämään noin 146 000 maksumuistutusta.
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Talpa siirsi vuonna 2017 perintätoimistoperintään noin 72 000 laskua, 
joiden pääoma on noin 8,3 miljoonaa euroa. Aiempien vuosien tapaan 
Talpan itse lähettämät maksumuistutukset ovat johtaneet suoritukseen 
noin puolessa tapauksista.

Talpan asiakkaiden saatavia vuosilta 2015-2017 on perintätoimiston 
tietojärjestelmässä perittävänä pääomien osalta n. 10,4 miljoonaa eu-
roa (tilanne 20.2.2018). Aktiiviperinnässä saatavia on noin 2,9 miljoo-
naa euroa ja ulosottoperinnässä noin 1,3 miljoonaa euroa. Loput 6,2 
miljoonaa euroa ovat heräte- tai jälkiperinnässä.

Heräteperinnällä tarkoitetaan perintätoimia, jotka käynnistyvät erilaisten 
herätteiden johdosta (esim. verotus- tai väestörekisteritiedoissa tapah-
tuva muutos, suoritus toisen velkojan saatavalle jne.). Heräteperintää 
käytetään erityisesti pienten saatavien perinnässä ulosottoperinnän si-
jaan. Jälkiperinnällä tarkoitetaan perintätoimia, joita tehdään tuloksetto-
man ulosoton jälkeen.

Aiemman perintätoimiston (Lindorff Oy) perinnässä olleita vuosien 
2006-2014 saatavia on tällä hetkellä 34 000 kappaletta noin 3,1 miljoo-
nan euron pääomasta perintätoimisto Svean perittävänä. Nämä erät on 
pääasiassa poistettu reskontrista ja kirjanpidosta, mutta perintää ei ole 
vielä lopetettu. Eriä käydään säännöllisesti läpi perintätoimiston kanssa 
ja perinnästä luovutaan saatavien vanhenemisen myötä sekä harkin-
nan perusteella.

Velalliselta perittävät perintäkulut

Kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaan velalliselta vaaditaan 
saatavien perinnästä aiheutuvia kuluja voimassa olevan perintälain mu-
kaan. Perintätoimisto perii velalliselta ainoastaan niitä kuluja, jotka pe-
rintätoimisto laskuttaa kaupungilta.

Velalliselta peritään perinnän kuluja seuraavasti:

 kaupungin lähettämä maksumuistutus 5,00 euroa,
 perintätoimiston lähettämä 1. maksuvaatimus 2,50 euroa (julkisoi-

keudellinen) ja 3,00 euroa (yksityisoikeudellinen) ja
 perintätoimiston lähettämä 2. maksuvaatimus 1,50 euroa. 

Viivästyskorko määräytyy lain tai sopimuksen mukaisesti. Valtaosassa 
Talpan lähettämissä laskuissa viivästyskorko on korkolain 4 §:n 1 mo-
mentin mukainen vaihtuva viivästyskorko (tällä hetkellä 7 prosenttia).

Kaupungin saatavien perinnästä velalliselle aiheutuvia kuluja on pidet-
tävä kohtuullisina. Lainsäädännön mukaisesti yhdestä maksuvaatimuk-
sesta voidaan kuluttajasaatavaa velottaessa laskuttaa enimmillään 7-
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50 euroa, mikä on merkittävästi enemmän kuin edellä luetellut nykyiset 
maksut. Maksun enimmäismäärä määräytyy sen mukaan onko kyse 
julkis- vai yksityisoikeudellisesta saatavasta ja enimmäismäärän mää-
räytymisessä huomioidaan myös pääoma.

Hankintalainsäädäntö ja viittaukset veroparatiisiin

Kaupungin käyttämien perintäpalveluiden hankinta on kilpailutettu julki-
sista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankintojen kil-
pailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien soveltuvuutta eli ammatil-
lista ja taloudellista suorituskykyä. Suorituskykyä arvioitaessa otetaan 
huomioon hankintalain pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemispe-
rusteet sekä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Han-
kintayksikkö ei saa sisällyttää arviointiin vaatimuksia, jotka eivät liity ky-
seiseen hankintaan. Esimerkiksi verosuunnittelua koskevilla kriteereillä 
ei lähtökohtaisesti ole liityntää hankinnan kohteeseen tai tarjoajan ky-
kyyn suoriutua hankintasopimuksesta.

Omana työnä tehtävä perintä

Perintävaiheista on tällä hetkellä ulkoistettu varsinainen vapaaehtoinen 
perintä (kirje- ja puhelinperintä) sekä saatavien jälkivalvonta (herätepe-
rintä ja jälkiperintä). Nämä perintävaiheet vaativat kaupungin huomatta-
van suurella perintämassalla tehokkaasti toteutettuina erityisiä tietojär-
jestelmiä ja erityisosaamista.

Kaupungin saatavien perinnän tehokkaaksi ja taloudelliseksi järjestämi-
seksi mitään nyt ulkoistetuista työvaiheista ei voida jättää kokonaan 
pois. Nämä perintävaiheet tulisi ainakin tyydyttävällä tavalla järjestää 
kaupungin omana työnä, mikäli päädyttäisiin päättämään yhteistyö pe-
rintätoimiston kanssa.

Perinnän teknisessä järjestämisessä perintätoimistojen pitkän kehitys-
työn tuloksena rakennetut tietojärjestelmät vähentävät olennaisesti ma-
nuaalisen työn määrää ja inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta pro-
sesseissa. Ilman vastaavaa järjestelmää olisi kaupungin suuren saata-
vien määrän perinnän järjestäminen kustannustehokkaasti erittäin 
haasteellista. Omana työnä hoidettu perintä edellyttäisi hyvin laajamit-
taisia investointeja tietojärjestelmään ja henkilöstöön.

Perintätoimistoilla on käytössään resurssit ja välineet toteuttaa perintää 
monella tasolla, kuten sähköpostitse, puhelimitse ja online-liittymän 
avulla. Perintätoimistot tarjoavat asiakaspalvelua iltaisin ja viikonloppui-
sin.

Sen lisäksi, että perintätoimistoilla on käytössään monipuoliset vapaa-
ehtoisen perinnän keinot, käyttävät perintätoimistot hyväkseen myös 
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muiden päämiesasiakkaidensa toimeksiantojen yhteydessä kertyvää 
tietoa velallisasiakkaan maksukyvystä ja tilanteesta. Omana työnä hoi-
detussa perinnässä tällaista mahdollisuutta ei olisi.

Tämä tarkoittaisi sitä, että perintä olisi järjestettävä nojautuen kokonais-
valtaisemmin oikeudellisiin keinoihin. Erityisesti tämä tarkoittaisi ulosot-
toperinnän määrän lisäämistä julkisoikeudellisten saatavien jälkivalvon-
nassa. Ulosottoperinnän määrän nostaminen kasvattaisi velalliselle ja 
kaupungille velan maksamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ulo-
sottomaksuista johtuen. Seurauksena olisi todennäköisesti myös tulok-
settomien ulosottoyritysten määrän nouseminen, mistä aiheutuisi kau-
pungille kustannuksia. Tulokseton ulosottoperintä aiheuttaa velalliselle 
maksuhäiriömerkinnän.

Kaupungin nykyinen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (Laske) ei 
sisällä tarvittavia ominaisuuksia niiden perintätehtävien hoitoon, jotka 
tällä hetkellä hoitaa perintätoimisto. Perinnän hoitaminen omana työnä 
edellyttäisi siten uuden tietojärjestelmän hankintaa.

Henkilöstön osalta on huomionarvoista, että saatavien perintä on lailla 
säännelty toimiala, joka vaatii toimijoilta mm. perintäjuridiikan erityiso-
saamista ja tämän osaamisen jatkuvaa ylläpitoa. Perintää hoitavan ta-
hon tulee huolehtia siitä, että perintää hoitavat henkilöt omaavat riittä-
vän koulutuksen toimialaansa nähden. Mikäli kaupunki hoitaisi saata-
vien perinnän kokonaan omana työnään, se vaatisi suppeassakin muo-
dossa tietojärjestelmäuudistusten lisäksi merkittävää henkilöstön li-
säystä ja nykyisen henkilöstön lisäkoulutusta. Nykyisellä henkilökunta-
määrällä ja tietojärjestelmällä perintätoimiston hoitamaa perintää ei ole 
mahdollista hoitaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 224
V 16.5.2018, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston 
nimeämiseksi uudelleen

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sininen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Lenininpuisto nime-
tään uudelleen Ukko-Pekan puistoksi.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.  

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan ja nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa, 
etteivät lausunnon antajat ole puoltaneet Lenininpuiston nimen muutta-
mista Ukko-Pekan puistoksi.

Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensim-
mäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloit-
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teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen 
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paik-
ka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopul-
ta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupungino-
sassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Leninin-
puiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut 
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epäviralli-
sia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki 
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puisto-
suunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan 
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä 
ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelas-
tusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Leninin-
puiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja 
kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana 
ollut side Helsinkiin. Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puo-
lilla kaupunkia.

Kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty 
nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, mer-
kitykset ja tulkinnat muuttuvat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kui-
tenkin erityisesti antamishetkeänsä ja ovat arvokkaita muistumia kau-
pungin historian erilaisista vaiheista ja käänteistä.

Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdotettu muutettavaksi viimeksi 
vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 18.3.1992 hyväksyä Linnan-
mäen alueen asemakaavan muutoksen, ja samalla se hyväksyi kau-
punginhallituksen esityksen, että Lenininpuiston nimeä ei muuteta. Le-
nininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli jätetty adressi. Myöskään 
nimistötoimikunta ei kokouksessaan 4.11.1991 puoltanut nimenmuuto-
sehdotusta.

Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulo-
saaressa neljä kohdetta: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden 
(1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan pol-
ku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas 
trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty myös nimeä Ukko-Pekan 
puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995. Helsingin kaupungin nimistön-
suunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan saman alkuisten ni-
mien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, Ukko-Pekan 
puisto -nimisen kohteen sijoittaminen muualle kuin Kulosaareen olisi tä-
män periaatteen vastaista.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 65

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Hankenumero 5264_156

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus on 20.4.1970 tehnyt päätöksen Lenininpuiston ni-
meämisestä Alppiharjun kaupunginosaan V. I. Leninin (1870–1924) 
mukaan. Päätös perustui loppuvuodesta 1969 tehtyyn valtuustoaloit-
teeseen, jolla haluttiin nostaa esiin seuraavana vuonna vietettyä V. I. 
Leninin syntymän satavuotisjuhlavuotta. Lenininpuiston nimi tuli voi-
maan vuonna 1974 asemakaavassa 6999. Aiemmin puisto oli ollut vi-
rallisesti nimeämätön. Tällä hetkellä alueella voimassa oleva asema-
kaava 9897 on tullut voimaan vuonna 1997. Lenininpuiston nimi ei ole 
osoitekäytössä.

Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulo-
saaren kaupunginosassa neljä paikkaa: Svinhufvudinkuja–Svinhuf-
vudsgränden (vahvistunut vuonna 1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen(1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja on 
mahdollista, että tämä nimi toteutuu jossakin tulevassa asemakaavan 
muutoksessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatetta-
van periaatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa 
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välittömässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeä-
minen tai uusien nimien muodostaminen samasta aihepiiristä muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta on antanut asiasta lausunnon 15.11.2017. Kaupun-
kiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla 
valtuustoaloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-
Pekan puistoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 5

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muut-
tamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan 
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka 
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.  

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä. 

Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdo-
tuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen 
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 ni-
metä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen 
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun 
alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä 
voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoi-
tekäytössä.
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Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liitty-
vää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikal-
lishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä 
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. 
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. 

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä lä-
heisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.

Käsittely

16.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Pöydällepanoehdotus:
Arja Karhuvaara: Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.
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Arja Karhuvaaran pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se rauke-
si.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon:

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Terhi Peltokorpi

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara
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Poissa: 1
Johanna Sydänmaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Otto Meren vastaehdo-
tuksen äänin 5-5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkai-
si.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 15.11.2017 § 38

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Sampo Terhon ja yhden muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (11.10.2017), jossa esitetään Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. 

Nimistötoimikunta toteaa, että se on 1.4.1970 käsitellyt Lenininpuiston 
nimeämistä 12.11.1969 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Mirjam Tuo-
minen ja 14 muuta kaupunginvaltuutettua esittivät tuolloin kadun ni-
meämistä V. I. Leninin (1870–1924) mukaan, jonka syntymästä oli tu-
lossa kuluneeksi 100 vuotta huhtikuussa 1970.  

Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensim-
mäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloit-
teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen 
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paik-
ka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopul-
ta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupungino-
sassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Leninin-
puiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut 
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epäviralli-
sia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki 
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puisto-
suunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan 
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnitte-
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lussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishisto-
riallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen 
ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 
40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti 
merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. 
Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. Hän on myös asu-
nut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia. 

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli 
jätetty adressi. Myöskään nimistötoimikunta ei kokouksessaan 
4.11.1991 puoltanut nimenmuutosehdotusta.

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaat-
teen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä 
läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen 
muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 225
V 16.5.2018, Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olym-
piarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtuma-
käyttöön

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Piraattipuolueen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin 
kaupunki selvittää Staran varastotukikohdan siirtämistä muualle kanta-
kaupunkiin siten, että Satamatalon tilat vapautetaan mahdollisuuksien 
mukaan kulttuuri-, tapahtuma ja/tai ravintolakäyttöön.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuus-
toryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on alle-
kirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsi-
koidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle val-
tuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi 
tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana
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Piraattipuolueen valtuustoryhmän jäsen, valtuutettu Petrus Pennanen 
on allekirjoittanut 13.12.2017 jätetyn aloitteen. Aloite on otsikoitu ryh-
mäaloitteeksi. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa ryhmäaloit-
teesta seuraavaa:

Aloitteessa tapahtumakäyttöön esitetyt Satamatalon tilat ovat Helsingin 
Satama Oy:n omistuksessa. Tilat sijaitsevat Laivasillankadun puiston 
alla. 

Nykyisellään tiloissa on Staran käytössä noin 1 000 neliömetrin suurui-
nen kylmä varastotila. Lisäksi Staran työntekijöiden taukotila on sata-
man tiloissa lähellä kyseistä varastotilaa. Stara hoitaa kyseisestä tuki-
kohdasta muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin 
puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkalu-
ja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin 
tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi helposti ja nopeasti saatavilla, kun 
käyttötarve ilmenee. 

Stara on sijoittanut vuosittain tilojen korjaamiseen keskimäärin noin 20 
000–50 000 euroa. Stara ei maksa tukikohdasta vuokraa, vaan Satama 
Oy:n kanssa on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeu-
den sillä edellytyksellä, että Stara pitää alueesta ja tukikohdan raken-
teista huolta. Jätkäsaareen vuonna 2017 valmistunut uusi maanalainen 
tukikohta ei riittäisi kattamaan sataman varastotilasta mahdollisesti siir-
rettävien materiaalien varastointitarvetta. Näin ollen vaihtoehtoinen va-
rastointitila pitäisi erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskustan 
alueelle. Mahdollisen vaihtoehtotarkastelun selvityksessä tulisi huo-
mioida uuden varastotilan suunnittelu-, rakentamis- ja vuokrakustan-
nukset osana kustannus-hyötyanalyysia.

Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan ydinkeskustan viihtyisyyttä ja 
toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävän laajentamisen 
sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katuti-
lassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun toteutumisen edellytyk-
siä. Toteutuessaan maanalainen kokoojakatu voisi ohjata Eteläsata-
man raskaan liikenteen keskustan alitse päätieverkkoon. Laivasillanka-
dun puisto ja siihen kytkeytyvä ratakuilu on hyvä pitää toistaiseksi nyky-
tilassaan ja maanalaisen kokoojakadun tilavarauksena, kunnes sen to-
teutumisen edellytykset on määritelty ja sen mahdollisesta toteuttami-
sesta on tehty päätös.

Laivasillankadun puiston alla olevat tilat voidaan sinällään osoittaa 
muuhun käyttöön ottaen kuitenkin huomioon, että satama tarvitsee tilan 
edustalla olevan piha-alueen kokonaisuudessaan käyttöönsä. Näin ol-
len tilaan tulisi rakentaa turvallinen kulkureitti jostain muualta kuin sata-
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man varikkokäytössä olevan piha-alueen läpi. Tämä vaatisi suunnitte-
lua ja investointeja. Soveltuakseen tapahtuma- ym. käyttöön tilat tulisi 
lisäksi peruskorjata/saneerata. Tapahtumakäyttö saattaisi vaatia myös 
asemakaavamuutoksen.

Kaupunginhallitus katsoo, että tilojen vapauttamisella aloitteessa tarkoi-
tettuun käyttöön olisi niin merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen, ettei 
asian tarkempaan selvittämiseen ole ainakaan tällä hetkellä perusteita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen val-
tuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan lau-
sunnon:

Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen 
kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin 
Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.

Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila 
ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastoti-
laa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston, 
Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa 
säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kun-
nossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi 
nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.
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Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20 
000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, et-
tä Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alu-
eesta ja rakenteista huolta.

Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa kes-
kustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden 
asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja 
varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella 
ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuon-
na 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat 
eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien 
materiaalien varastointitarvetta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen 
selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maana-
laisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyöty-
kustannus –analyysia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 226
V 16.5.2018, Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän enna-
kointimallin korjaamisesta

HEL 2017-011117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Valtuutettu Elina Moisio ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin väestöennustemallia kehitetään siten, että kysely-
tutkimuksella saatu tieto asukkaiden muuttoaikeista yhdistetään muista 
aineistoista saatuun muuttotietoon, jotta saataisiin tarkempi ennuste 
lapsiperheiden palvelutarpeesta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa Elina Moision lausuntoon ja toteaa, että aloit-
teessa kannetaan aiheellista huolta erityisesti varhaiskasvatusikäisten 
palvelujen suunnittelussa käytetystä väestöennustemallista. Aloitteessa 
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todetaan, että ”Nykyisin ennusteet perustuvat arvioituun rakentami-
seen, perheiden historialliseen käyttäytymiseen ja laskennallisiin asu-
misväljyyden muutoksiin. Tällainen malli huomaa muutokset ihmisten 
käyttäytymisessä aivan liian myöhään.”

Kaupunginkansliassa kehitetään ennustetta tavoitteena aiempaa osu-
vamman ennustemenetelmän aikaansaaminen. Työssä huomioidaan 
asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan kyselyaineiston hyödyntämis-
mahdollisuudet. Samalla selvitetään myös muiden potentiaalisten tie-
toaineistojen sekä kehittyneemmän data-analytiikan hyödyntämismah-
dollisuudet kustannustehokkaan väestöennustemallin kehittämiseksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin nykyisen väestöennustemenetelmän kuvaus

Helsingissä asuu tällä hetkellä noin 46 000 alle 7-vuotiasta lasta. Heis-
tä joka neljäs muuttaa vuosittain, toissa vuonna 11 000. Neljäsosa var-
haiskasvatusikäisten lähtömuutoista suuntautuu Helsingin rajan yli ja 
Helsinkiin muuttaa vuosittain 2 500 lasta. Varhaiskasvatuksen suunnit-
telun kannalta on erityisen ongelmallista, että laskennallisesti lähes jo-
ka kolmas helsinkiläislapsi muuttaa syntymävuotensa aikana. Lapsiper-
heiden muuttoliikkeen määrällisen vaihtelun ja suuntautumisen enna-
kointi on väestöennusteen laadinnan keskeinen haaste.

Helsingin väestöennuste laaditaan vuosittain menetelmällä, jossa ensin 
laaditaan Helsingin seudun ja koko Helsingin väestöennuste, ja tämän 
pohjalta palvelujen suunnittelua varten väestöennuste 10 vuodeksi 150 
osa-alueelle.

Koko Helsinkiä koskevassa kaupunkitasoisessa väestöennusteessa ar-
vioidaan Helsingin seudun vetovoimaan perustuva muualta Suomesta 
Helsinkiin suuntautuva muuttoliike, jossa ovat keskeisessä asemassa 
seudun talouskehityksen näkymät suhteessa muuhun Suomeen ja lä-
hialueille. Ulkomainen muuttoliike on sekin osittain työmarkkinaperäis-
tä, mutta viime vuosina kansainväliset kriisit ovat heijastuneet muunkin 
tyyppisinä muuttoina Suomeen. Tällaisten nopeasti ja ennalta arvaa-
mattomasti syntyvien ilmiöiden ennakoiminen on varsinkin pitemmällä 
aikavälillä vaikeaa. Seudun sisäinen muuttoliike on yleensä Helsingille 
tappiollista, mutta nettomuuton määrä vaihtelee huomattavasti vuodes-
ta toiseen. Tällä on yhteys paitsi talouskehitykseen, myös Helsingin 
asuntotilanteeseen.

Osa-alueittaisen ennusteen lähtötietoina käytetään koko kaupunkia 
koskevan ennusteen lisäksi viime vuosien muuttoliike-, syntyvyys- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 22 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/5
23.04.2018

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

kuolleisuustilastoista laskettuja alueittaisia ennusteparametreja. Helsin-
gin perusrekisteriä käytetään etenkin erityyppisiin uusiin asuntoihin 
muuttavien ennustamisessa, mutta myös muiden ennusteen kannalta 
relevanttien väestöilmiöiden tutkimuksessa.

Aloitteessa mainitusta poiketen alueittaisten ennusteiden laadinnassa 
ei käytetä asumisväljyyden kehitykseen liittyviä oletuksia. Sen sijaan 
keskeisenä tausta-aineistona hyödynnetään kaupunginkanslian asian-
tuntijoiden ja kaupunkiympäristön toimialan kaavoittajien kanssa laati-
maa asuntotuotantoennustetta. Asuntotuotantoennuste on hanketasoi-
nen ajoitettu tietoaineisto, joka mahdollistaa tulevan asuntotuotannon 
alueellisen tarkastelun mm. omistus- ja vuokra-asuntojen, talotyyppien 
ja rahoitusmuodon perusteella. Näillä kaikilla katsotaan olevan vaiku-
tusta alueittaiseen väestönkehitykseen.

Viime syksynä kaupunginkansliassa aloitettiin alueittaisen väestöen-
nusteen menetelmän kehittämistyö. Alueella havaitut ja ennakoidut 
muutokset mm. muuttokäyttäytymisessä on nyt nopeasti vietävissä en-
nusteparametreiksi. Menetelmä sopii myös paremmin palvelujen suun-
nittelijoiden toivomien pitemmän aikavälin ennusteiden laadintaan.

Valtuustoaloite väestöennustemenetelmän kehittämiseksi

Valtuustoaloitteessa todetaan, että ”Tarvitsemme ennusteita joissa on 
mukana nykyisten ja tulevien vanhempien aikomukset. Oleellista on 
esimerkiksi tieto siitä, aikovatko perheet muuttaa toisiin kaupunginosiin 
tai kaupungista pois. Kun kyselytutkimuksen tiedot yhdistetään dataan 
siitä, minne ihmiset oikeasti muuttavat, saadaan tarkempi ennuste siitä 
minne tarvitaan lisää palveluita lapsiperheille.”

Väestöennusteen osuvuuden kannalta juuri muuttoliikkeen ja erityisesti 
sen alueellisen suuntautumisen ennakointi on keskeisessä roolissa, sil-
lä muiden väestöilmiöiden (syntyvyys ja kuolleisuus) ennakointi on näi-
den vähäisemmästä ajallisesta vaihtelusta johtuen helpompaa.

Aktiivisen muuttoliiketutkimuksen ansiosta muuttoliikkeen keskeiset 
taustatekijät tunnetaan varsin hyvin. Tietoa väestön muuttoaikeista on 
kerätty monien eri kyselytutkimusten, esimerkiksi valtakunnallisessa 
kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen (KAPA), yhteydessä. KAPA-tutki-
muksesta saatujen tulosten vertailu väestömuutostilastossa todettuihin 
muuttoihin antaa viitteitä siitä, että kyselyissä ilmaistujen muuttosuunni-
telmien ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhtäläisyyttä. Myös kan-
sainvälisessä tutkimuksessa on voitu osoittaa, että ilmaistujen muut-
toaikeiden ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhteys: muuttoaikeita il-
maisseet asukkaat myös todella muuttavat muita asukkaita useammin.
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Toisaalta, tämä yhteys ei ole kuitenkaan suoraviivainen. Esimerkiksi de 
Grootin ym. (2011) tutkimuksen mukaan merkittävä osa muuttoaikeissa 
olevista henkilöistä jättää aikeensa syystä tai toisesta toteuttamatta, ja 
toisaalta moni asukas, joka ei ole ollut kyselyn toteuttamishetkellä 
muuttoaikeissa, saattaa toteuttaa muuton varsin lyhyen ajan sisällä. 
Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin muuttoaikeita ja toteutu-
neita muuttoja tarkastelevissa tutkimuksissa.

Erityinen haaste Helsingin ja Helsingin asuinalueiden väestöennusteen 
kannalta liittyy muuttoliikkeen suuntautumiseen. Vertailtaessa muuttoai-
keita kartoittaneista kyselyaineistoista saatuja tietoja toteutuneisiin 
muuttoihin, on huomattu, että nykyiseltä asuinalueeltaan pois muutta-
vien joukossa on myös kohtuullisen paljon sellaisia muuttajia, jotka il-
maisevat kyselyissä etsivänsä uutta asuntoa ensisijaisesti nimenomaan 
omalta asuinalueeltaan. Aiemman muuttoliiketutkimuksen perusteella 
tiedetään, että muuttopäätökseen vaikuttavat muuttohalukkuuden ja 
asumispreferenssien lisäksi myös monet muutkin, toisinaan nopeasti ja 
ennakoimatta esiin nousevat väliin tulevat tekijät, kuten elämäntilantee-
seen ja asumisoloihin liittyvät muutokset sekä ennen muuta realistisesti 
tarjolla olevat vaihtoehdot. Näin ollen muuttojen toteutumisen ohella 
myös niiden suuntautuminen poikkeaa usein alkuperäisistä suunnitel-
mista. Tämä tuottaa kyselymenetelmällä kerättyyn tietoon alueellisen 
väestöennusteen laatimisen kannalta ongelmallista epävarmuutta.

Kyselytutkimusten toteuttamista on viime vuosina haitannut, että niihin 
vastataan aiempia vuosia heikommin. Esimerkiksi edellä mainitun KA-
PA-tutkimuksen vastausprosentti on pudonnut vuonna 2005 toteutetun 
kyselyn 49%:n tasosta vuonna 2016 toteutetun kyselyn 27 %:n tasoon. 
Vuonna 2017 toteutettuun ympäristöasennetutkimukseen vastasi noin 
kolmannes otoksen valikoituneista henkilöistä. Tämä on paitsi heiken-
tänyt kyselyaineistoista saatavien tietojen luotettavuutta, myös nostanut 
niiden hintaa saatuja vastauksia kohden. Viime aikaisen kokemusten 
perusteella kyselymenetelmällä kerättyjen tietoaineistojen hinta on 
noussut noin 12-17 euroon / saatu vastaus. Väestöennustetyössä hyö-
dyllisen, eri väestöryhmät riittävästi huomioivan ja alueellisesti katta-
van, aineiston kokonaishinta nousee varovaisestikin arvioiden helposti 
50 000 – 80 000 euron tasolle. Väestöennusteen kannalta olennaisten 
muutosten havaitseminen edellyttää, että kyselyaineisto kerätään sa-
man sisältöisenä säännöllisin väliajoin. Kyselyaineiston keruusta aiheu-
tuvien välittömien kulujen sekä kyselyn valmisteluun, testaamiseen ja 
aineiston analysointiin vaadittavan työmäärän vuoksi muuttoaikeita 
koskevan tiedon yhdistäminen osaksi väestöennusteen laatimista vaatii 
varmistusta siitä, että se todella parantaa ennusteen osuvuutta.

Suomessa käytettävissä oleva väestörekisterijärjestelmä tarjoaa mah-
dollisuuden väestön muuttoliikkeen pitkäjänteiseen ja hyvinkin tarkkaan 
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seurantaan. Helsingin oma väestötietoaineisto mahdollistaa saman hel-
sinkiläisten asukkaiden osalta. Yhdistämällä nämä todellisia muuttoja 
kuvaavat tiedot kyselytutkimuksella tuotettuun muuttoaikeita kuvaavaan 
yksilötasoiseen ja eri väestöryhmät kattavaan tietoon olisi mahdollista 
arvioida kyselytutkimuksen avulla tuotetun hyödynnettävyyttä väestö-
ennusteen laadinnassa. Asumispreferensseissä ja muuttoaikeissa ha-
vaittavien muutosten vaikutukset toteutuneisiin muuttoihin edellyttää 
pitkäjänteistä, säännöllisin väliajoin toistettavaa aineiston keruuta ja 
analysointia. Tarkoitusta varten kerättävän kyselyaineiston otoksen tuli-
si olla riittävän suuri, jotta muuttoaikeita ja niiden toteutumista voitaisiin 
tarkastella luotettavasti eri väestöryhmien, erityisesti lapsiperheiden, ja 
alueiden tasolla. Lisäksi, koska merkittävä osa Helsingin väestönkas-
vusta tulee myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, seurantaa olisi hyvä 
ulottaa ainakin jossakin määrin myös Helsinkiä laajemmalle alueelle.

Väestöennusteen kehittäminen jatkossa

Kaupunginkansliassa jatketaan väestöennustemenetelmän kehittämis-
tä tavoitteena aiempaa osuvamman ennustemenetelmän aikaansaami-
nen. Työssä huomioidaan myös asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan 
kyselyaineiston hyödyntämismahdollisuudet. Samalla selvitetään myös 
muiden potentiaalisten tietoaineistojen sekä kehittyneemmän data-ana-
lytiikan hyödyntämismahdollisuudet kustannustehokkaan väestöennus-
temallin kehittämiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 227
V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teolli-
suusalueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten 
varmistamiseksi alueen teollisuustonttien vuokra-aikaa pitäisi yrittäjien 
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jatkaa ainakin vuoteen 2047. 
Tattarisuo on uudessa yleiskaavassa määritelty samanarvoiseksi toimi-
paikka-alueeksi kuin Tattariharjun teollisuusalue, jossa vuokrasopimuk-
sia jatketaan vuoteen 2047 asti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden paran-
taminen Tattarisuon teollisuusalueella on Helsingin kaupunkistrategias-
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sa esitettyjen linjausten mukaista. Kaupungin tavoitteena on säilyttää 
elinkeinorakenteen monipuolisuus ja luoda mahdollisuuksia yksityisen 
sektorin työpaikkamäärän kasvulle mm. kaavoittamalla riittävästi tarvit-
tavia työpaikka-alueita ja turvaamalla yritysten toimintaedellytykset ole-
massa olevilla alueilla.

Tattarisuon teollisuusalueen rakennuskanta on pääosin peruskorjaus-
vaiheessa. Kuten aloitteessa todetaan, jäljellä oleva 17 vuoden vuokra-
aika ei mahdollista yrittäjille uusien investointien tekemistä kuten uu-
sien hallien rakentamista tai merkittävien peruskorjausten tai laiteinves-
tointien tekemistä niihin.

Tattarisuon alue on tulevassa yleiskaavassa osoitettu edelleen työpaik-
ka-alueeksi. Näin ollen alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ei 
ole estettä.

Maanvuokrasopimusten pääasiallinen kesto ja muut ehdot määritellään 
yksityiskohtaisemmin alueen uusissa vuokrausperusteissa. Uusia vuok-
rausperusteita tulee tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuokralaisten 
kanssa. Tarkoituksena on myös löytää vuokralaisten kanssa keinoja 
alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien 
saamisesta tehokkaampaan käyttöön. Tattarisuon alueen uudet vuok-
rausperusteet on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan pää-
tettäväksi vuoden 2018 aikana. Valmisteilla olevassa kaupungin maa-
poliittisten linjausten tarkastelussa määriteltäneen yleisemmin periaat-
teet, joiden mukaan yritysalueiden maanvuokrasopimuksia tulevaisuu-
dessa jatketaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuokrausperusteita uudistettaessa tavoit-
teena tulee olla se, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikoja jat-
ketaan aikajänteellä, joka mahdollistaa yrittäjille toiminnan jatkamisen 
edellyttämät investoinnit ja samalla kaupungin toivomat parannukset.

Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja 
suunnitteluosaston yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 16

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden parantaminen Tat-
tarisuon teollisuusalueella on kannatettavaa ja vuokrausperiaatteiden 
uudelleenmäärittelyä tulisi tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuok-
ralaisten kanssa.

Nykytilanne

Tattarisuon teollisuusalueella on voimassa viimeksi vuonna 1987 hy-
väksytty asemakaava, jonka mukaan alue kuuluu teollisuus- ja varasto-
rakennusten korttelialueeseen. Alun perin alueelta on vuokrattu ensim-
mäiset teollisuustontit 1960 –luvulta alkaen. 

Vuokrausperusteina on käytetty kiinteistölautakunnan 5.4.2005 § 217 
hyväksymiä vuokrausperusteita, joiden mukaan mm. tontille jolle on ra-
kennettu vähintään 40 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudes-
ta, vuokrasopimus voidaan tehdä vuoden 2034 loppuun saakka jolloin, 
vuokra on määritelty käyttäen yksikköhintaa 4,50 euroa/m², mikä vas-
taa nykyhintana 87 euroa/m². Muiden tonttien vuokrasopimuksia on jat-
kettu enintään 10 vuotta kerrallaan yksikköhinnan ollessa 4,00 eu-
roa/m², mikä vastaa nykyhintana 77 euroa/m². 

Tattarisuon teollisuusalueella pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuo-
den 2034 loppuun saakka. Päättymisaikaan on vaikuttanut aiemmin 
suunniteltu Malmin lentokentän vuokrasopimuksen päättymisajankohta. 

Kaupungin yleisinä vuokrausperusteina on pidetty, että vuokratun tontin 
koko asemakaavan mukainen rakennusoikeus toteutetaan määrätyssä 
ajassa. Tattarisuon alueella näin ei yleisesti ottaen ole tapahtunut, vaan 
tonttien rakentumisaste on usein huomattavasti alle minimivaatimuk-
sen. Lisäksi toteutunut rakennuskanta on pääosin peruskorjausvai-
heessa.

Vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa alue on edelleen merkitty työ-
paikka-alueeksi, jolle ei ole osoitettu asuntorakentamista. 
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Vuokrausperusteiden uudistaminen

Koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu 
työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole 
estettä.  

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit –yksikössä ta-
voitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan 
päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla 
vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asema-
kaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen.

Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joi-
den tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi 
sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyt-
töön.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
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§ 228
V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisä-
vaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista 
kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Helsingin alueen tarpeisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistuksessa on Helen Oy, 
jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti 
sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja 
muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa ty-
tär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Merkittävä osa Helen 
Oy:n liikevaihdosta muodostuu kaukolämpöliiketoiminnasta.
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Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka 
mukaan ydinvoimalla tuotetun lämmön hyödyntämistä pääkaupunki-
seudulla on selvitetty lukuisissa erilaajuisissa selvityksissä 1970-luvulta 
lähtien. Selvitykset ovat perustuneet suurimittaiseen sähköntuotantoon 
tarkoitetun ydinvoimayksikön hyödyntämiseen lämmön tuotannossa, 
tyypillisesti Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Selvityksissä hankkeelle ei 
ole löydetty taloudellista kannattavuutta eikä siten toteuttamisedellytyk-
siä. 

Helen Oy:n mukaan keskeisimmiksi haasteiksi ydinvoimalla tuotetun 
lämmön hyödyntämistä koskevissa selvityksissä on tunnistettu tarve 
miljardiluokan lämmön siirtoputki-investointiin sekä sähköntuotantoka-
pasiteetin väheneminen. Lämmönotto pienentäisi merkittävästi ydinvoi-
malaitoksen sähkötehoa ja toisaalta samanaikaisesti käytöstä poistuisi 
pääkaupunkiseudun yhteistuotantokapasiteetti. On myös otettava huo-
mioon ydinvoimalaitoksen sekä siirtoyhteyden tekninen ja tuotantotapa-
riski, joiden vuoksi on ylläpidettävä lämmön toimitusvarmuuden edellyt-
tämä täysimittainen varakapasiteetti polttoainevarastoineen. Lisäksi ny-
kyisessä sähkömarkkinatilanteessa uusien ydinvoimayksiköiden kan-
nattavuus olisi aiempaa heikompi.

Helen Oy:n näkemyksen mukaan ydinvoimatekniikan kehittyminen voi 
tarjota mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Helen seuraa 
sarjatuotettujen pienoisreaktorien kehittymistä, mutta teknologian mah-
dolliseen kaupallistumiseen tulee kulumaan väistämättä pitkä aika. Li-
säksi myös pienoisreaktoreihin liittyy kalliin siirtoyhteyden aiheuttama 
taloudellinen haaste, jos niitä sijoitetaan kauas pääkaupunkiseudusta. 

Toisaalta pienissäkin ydinvoimalaitoksissa on otettava huomioon tur-
vaetäisyydet, mikä vaikuttaa niiden mahdolliseen sijoittumiseen pää-
kaupunkiseudulla. Vaaditut turvaetäisyydet ovat viiden kilometrin suoja-
vyöhyke (asukasluku alle 200) ja 20 kilometrin varautumisalue (rajattu 
väestömäärä, yksityiskohtainen pelastussuunnitelma). Tämä rajoittaa 
merkittävästi pienreaktoreiden käyttömahdollisuuksia kaupunkialueella.

Kansliapäällikön 6.11.2017, 140 § asettama päästövähennystyöryhmä 
teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjel-
masta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla Helsingin ilmasto-
tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joita 
kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät voivat 
omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehitysohjelman kautta 
toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta energiantuotannon 
osalta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 31 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/7
23.04.2018

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

Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä 
kaupungin päästötavoitteet.

Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vai-
kutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesi-
tyksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla touko-
kuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin ener-
giayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tu-
kipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa. 

Kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin tar-
koittaisi Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen polttoaineen muutosta no-
peutetusti, mistä aiheutuisi merkittävästi isommat kustannukset kuin to-
teutettaessa kivihiilestä luopuminen hallitusti. Ottaen huomioon Helsin-
gin alueen mittava lämmöntarve ja siihen liittyvä huipputehon tarve, ny-
kyisin käytettävissä olevat teknologiset vaihtoehdot sekä tarvittavien in-
vestointien pitkä toteutusaika, luopuminen kivihiilen käytöstä hallituksen 
kaavailemalla aikataululla olisi erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen käy-
tön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liiketoimintaansa ja 
kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti energian eri tuotan-
toteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympäristön muutoksia. He-
len Oy tulee ottamaan tulevissa Helsingin alueen energiatuotannon jär-
jestämistä koskevissa selvityksissään huomioon mahdolliset lainsää-
däntömuutokset sekä ydinvoimatekniikan tarjoamat vaihtoehdot, sarja-
tuotetut pienoisreaktorit mukaan lukien, mikäli ne saavuttavat teknologi-
sen kypsyyden ja kehittyvät teknistaloudellisesti kannattaviksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 229
V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen 
saamiseksi Tapulikaupunkiin

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilo-
jen saamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloitteessa todetaan, että asukastilo-
ja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seuro-
jen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden ta-
pahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimi-
joille. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa toimialoilta yhteisvalmistelussa saatuihin kom-
mentteihin. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjol-
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la eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja ko-
koontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukai-
sesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös 
vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien ti-
lojen käyttöä. Kaupungin eri toimialojen hallinnoimien tilojen käytölle on 
valmisteilla kaupunkiyhteiset periaatteet. Uusissa rakennuksissa huo-
mioidaan jo rakennusvaiheessa tilojen ilta- ja viikonloppukäytön mah-
dollisuudet. Kaupunkilaiset voivat jatkossa varata kaupungin tiloja en-
tistä helpommin sähköisen Varaamo-palvelun kautta.  

Helsingissä on noin 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toi-
mintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyh-
jiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toi-
mintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toimin-
nan koordinointiin. 

Tapulikaupungin alueen kiinteistöissä on aloitteessa mainittuihin toimin-
toihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväko-
deissa, Tapulikaupungin kirjastossa ja Tapulin nuorisotilassa. 

Tapulin nuorisotalon tilat ovat erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivi-
sessa käytössä. Tiloja käyttävissä yhdistyksissä toimii eri ikäisiä ihmi-
siä. Vuoden 2017 alusta alkaen tiloja on annettu maksuttomasti toimi-
paikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryh-
mien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Hel-
sinkiä pitävien yhdistysten käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialo-
jen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen peruso-
petuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista 
edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.

Sosiaali- ja terveystoimialan alueellisessa aikuissosiaalityössä toimi-
taan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyy-
den lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja 
syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toi-
minta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteute-
taan toimialan ylläpitämissä asukastaloissa ja lähiöasemilla sekä muis-
sa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi etsivää lähityötä tekevät sosi-
aaliohjaajat jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin. 
Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja 
niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee 
yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei 
ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa, mutta Tapu-
likaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin py-
ritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvalli-
suutta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 230
V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän 
estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Katju Aron aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki:

1) laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja 
siihen puuttumiseksi
2) laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja 
osaksi johtamiskoulutusta
3) viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että vuoropuhelus-
sa sidosryhmien kanssa
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Toimialojen lautakunnilta on pyydetty aloitteeseen liittyvät lausunnot 
(liitteessä) ja tasa-arvotoimikunnassa on käyty asiasta lähetekeskustelu 
26.3.2018. Tasa-arvotoimikunta totesi käsittelyssään, että kaupungin 
on luotava seksuaaliseen häirintään puuttumiseen selkeä prosessi. Li-
säksi tasa-arvotoimikunta toteaa, että kaupungin on edistettävä seksu-
aalisen häirinnän ennaltaehkäisyä ja seksuaaliseen häirintään puuttu-
mista viestinnällä ja koulutuksella.

Kaupunginhallitus toteaa:

Helsingin kaupunki ehkäisee kaikenlaista häirintää

Helsingin kaupunki noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (2014/1329). Lain 7 § ja 8 § mukaisesti seksuaalinen ja suku-
puoleen tai sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva 
häirintä kaupungin työpaikoilla ja palveluissa on kielletty. Kaupunki 
puuttuu työpaikoilla ja palveluissa tietoon tulleisiin häirintätapauksiin 
häirinnän poistamiseksi. Tämä ilmenee myös toimialalautakuntien anta-
mista lausunnoista, joissa kuvataan toimialojen luomia käytäntöjä häi-
rinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen.

Seksuaalinen häirintä on yksi työsuojelulain (5. luku 28 §, 738/2002) 
määrittelemä häirinnän muoto. Epäasialliseen käytökseen ja häirintään 
puuttumiseen Helsingin kaupungilla on ollut jo useita vuosia Helsingin 
Hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -toimintamalli (ks. 
liite) ja opas, jonka mukaisesti kaupungin työpaikoilla toimitaan. Henki-
löstön syrjintä- ja työpaikkakiusaamiskokemuksista on kysytty henkilös-
tön työhyvinvointia mittaavassa Kunta 10 -tutkimuksessa vuodesta 
2014 lähtien. Vuonna 2014 tutkimukseen vastanneista Helsingin kau-
pungin työntekijöistä 11,1 % ilmoitti kokeneensa syrjintää ja 16,0 % työ-
paikkakiusaamista. Vuonna 2016 syrjintää ilmoitti kokeneensa 8,8 % ja 
työpaikkakiusaamista 9,2 % vastanneista. Eri organisaatiotasoilla on 
tehty toimenpiteitä, joiden avulla syrjintä- ja kiusaamiskokemusten 
määrä on saatu laskusuuntaan.

Kaupungin toimintamallin mukaisesti kaikkia rohkaistaan ottamaan asia 
puheeksi ja toteamaan epäasiallisesti käyttäytyvälle kollegalle/asiak-
kaalle/yhteistyökumppanille, että pitää tämän käytöstä häiritsevänä. 
Esimiehelle ohjataan kertomaan itse koetusta epäasiallisesta kohtelus-
ta ja siitä, jos on nähnyt jonkun muun tulevan häirityksi tai epäasialli-
sesti kohdelluksi. Työntekijät saavat tarvittaessa neuvontaa ja tukea 
häirintään puuttumisessa työsuojeluvaltuutetuilta, luottamusmiehiltä ja 
työterveyshuollosta. Esimiehet saavat tukea häirintätapausten selvittä-
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miseen työsuojeluorganisaatiolta, hr-asiantuntijoilta, linjajohdolta ja työ-
terveyshuollosta.

Kuten tasa-arvotoimikunta lähetekeskustelussaan totesi, on tärkeää, 
että kaupungilla on selkeät menettelyohjeet seksuaaliseen häirintään 
puuttumiselle. Helsingin kaupungin henkilöstön kokemaan epäasialli-
seen kohteluun ja häirintään puuttumisen toimintamallia ja opasmateri-
aalia uusitaan vuoden 2018 aikana. Hyvän, asiallisen ja sukupuolten 
tasa-arvoa kunnioittavan käytöksen malli kuvataan, seksuaalisen häi-
rinnän eri muotojen tunnistamista edistetään ja siihen puuttumisen pro-
sessi kuvataan. Uusitussa aineistossa ja viestinnässä tuodaan esiin jo-
kaisen työntekijän vastuu tuoda esiin kokemansa tai näkemänsä epä-
asiallinen kohtelu, jotta epäasialliseen käytökseen ja häirintään pysty-
tään puuttumaan.

Työtehtävissä, joissa henkilöstöllä on kohonnut riski joutua seksuaali-
sen häirinnän kohteeksi asiakkaiden taholta, on tehty asianomaiseen 
työhön ja toimintaympäristöön liittyvät toimintaohjeet yhdessä henkilös-
tön kanssa; tästä esimerkkinä ovat sosiaali- ja terveystoimialan palve-
luissa tehdyt tilannekartoitukset ja ohjeet.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat uusitaan vuoden 
2018 aikana. Henkilöstön suunnitelman valmistelutyöhön liittyy satun-
naisotannalla valittaville työntekijöille lähetettävä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysely. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yhtenä kyselyn 
osa-alueena on seksuaalisen häirinnän kokemusten yleisyys ja niihin 
puuttumisen onnistuminen. Vuonna 2011 toteutetussa edellisessä laa-
jassa tasa-arvokyselyssä 3 % vastaajista ilmoitti kokeneensa seksuaa-
lista häirintää työpaikalla, mikä on selvästi kansallista keskiarvoa vä-
hemmän.

Vuodesta 2018 alkaen myös Kunta 10 -tutkimuksessa on mukana ky-
symys, jonka avulla selvitetään seksuaalisen häirinnän kokemusten 
yleisyyttä Helsingin kaupungin työpaikoilla. Jo aiemmin tilannetta on 
selvitetty erillisen henkilöstökyselyn avulla esimerkiksi v. 2017 Pelas-
tuslaitoksella, jossa oli havaittavissa signaaleja seksuaalisesta häirin-
nästä, joka voi kohdistua henkilöstöön erityisesti asiakkaiden ja toisi-
naan myös kollegoiden taholta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä kas-
vatus- ja koulutusalaa säätelevässä lainsäädännössä ja alan eettisissä 
ohjeissa korostuu asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään kohteluun. Se 
muodostaa hyvän pohjan seksuaalisen häirinnän ehkäisylle. Tapauk-
sissa, joissa käy ilmi työntekijän asiakkaaseen/potilaaseen kohdista-
maa seksuaalista häirintää, esimiehen velvollisuus on ryhtyä kurinpito-
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toimiin. Epätasa-arvoisten käytäntöjen ilmenemisen riski on korkeimmil-
laan niissä palveluissa, joissa asiakkaan ja työntekijän valtaero on suu-
rin tai joissa vuorovaikutus tapahtuu epämuodollisesti.

Helsingin kaupunki edistää tasa-arvolain velvoittamalla tavalla suku-
puolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan ja palve-
luissaan. Vuoden 2018 aikana uusittavassa palvelujen tasa-arvosuun-
nitelmassa seksuaalisen häirinnän ehkäisy otetaan uutena toimenpitee-
nä mukaan. Uudet, viime vuonna muodostetut toimialat saavat nyt tilai-
suuden koota yhteen aikaisemmissa virastoissa tehtyä tasa-arvon edis-
tämistyötä ja kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Seksuaalisen häirinnän ehkäisyä tehostetaan

Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen toimenpideohjelman 
mukaisesti häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovat osa esi-
mieskoulutusta. Monimuotoisten työyhteisöjen johtamiseen ja sovittelun 
taitoihin on panostettu viime vuosina järjestämällä esimiesten koulutu-
sohjelmia ja coaching-ryhmiä.

Tasa-arvoaiheita on kannustettu ottamaan osaksi muuta koulutusta ja 
julkaistu esimerkiksi lyhyitä opetusvideoita Helsinki-kanavalla. Seksu-
aalisen häirinnän kätkeytyessä helposti totuttuihin tapoihin ja perintei-
siin käytäntöihin on aiheellista muistuttaa koulutuksissa epätasa-arvoi-
sen valta-aseman tuomasta riskistä syyllistyä seksuaaliseen häirintään. 
Esimiesten tietoisuutta tehtävään kuuluvasta valvontavelvollisuudesta 
kaikenlaisen vallan väärinkäytön suhteen lisätään. 

Helsinki tuo viestinnässään esiin häirinnän vastaisen asenteen ja käy-
tännön toimet siihen puuttumiseen. Perusviestinä on, että jokaisella pi-
tää olla turvallinen ja omana itsenään hyväksytty olo Helsingin kaupun-
gin työpaikoilla ja palveluissa ja että häirintään puututaan välittömästi. 
Helsinki on mukana Häirintävapaa Suomi -kampanjassa. Kaupungin 
toimintamalli epäasialliseen kohteluun puuttumisessa on yhteneväinen 
Häirinnästä vapaa Suomi -kampanjan periaatteiden kanssa: 1) Puutu 
jos näet. 2) Kerro jos koet. 3) Toimi ja levitä tietoa.

Esimerkkinä Helsingin tahdosta olla edistyksellinen työpaikka yhden-
vertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa on kaupungin tuki kau-
punkitasoisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien työnteki-
jöiden verkoston perustamiselle keväällä 2018. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on tehostanut tiedottamistaan ja julkaissut seksuaalisen 
häirinnän ehkäisyn ja siihen puuttumisen menettelytavat www-sivuil-
laan.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin Hengessä – Sopua ja 
sovittelua työyhteisön arkeen on kaupungin toimintamalli ja toimenpi-
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deohjelma seksuaalisen häirinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen. 
Kaupunginhallitus pitää sen uudistamista tärkeänä. Uudistettuna toi-
mintamalli ottaa huomioon seksuaalisen häirinnän ilmiönä vielä entistä 
paremmin. Uudistamisen yhteydessä koko organisaatiolle viestitään 
hyvän työkäyttäytymisen merkityksestä ja kaikenlaisen häirinnän estä-
misen tärkeydestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä
2 Helsingin hengessä_sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 53

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien sek-
suaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistu-
van epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä 
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä 
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puut-
tua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä kou-
lutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana ope-
tustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen 
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä koulutuksis-
ta esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen seksuaa-
lisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen. 
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Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lasten-
suojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla 
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja si-
tä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta 
koskevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimia-
lan ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä. Lasten kanssa työsken-
televien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan 
selvittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuk-
sessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, 
väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turval-
lisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopal-
veluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. 

Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on 
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden poh-
jalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten tur-
vaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilö-
kunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitok-
sen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksis-
sa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai vä-
kivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat 
ilmoitukset poliisille. 

Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai ku-
raattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja häi-
rintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen ta-
voista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen 
liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Op-
pilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilös-
tölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppilai-
toksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana.
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Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen 
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä 
kielletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen. 
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoit-
teena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää es-
teettömän ympäristön kehittymistä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja 
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota 
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
len perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja suku-
puolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää ta-
pahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteel-
la ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen 
poistamiseksi. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen 
normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yk-
sittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskeluhuolto

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllise-
nä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset 
opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on 
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö

Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirin-
nän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhtei-
sön arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa 
ja ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai sii-
tä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi 
ohjeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea 
häirintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien 
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saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten 
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia. 
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa 
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. 
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen koke-
nutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää kuor-
mittamaan mieltä.

Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta 
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyse-
lyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimenpi-
teitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita. 

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lisätään tekstiin:

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Perusteet lisäykselle:
Kasko on ainoa toimiala, jossa esihenkilöitä nyt aletaan kouluttaa sek-
suaalisesta häirinnästä. Ja tietysti alan luonteen vuoksi lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävässä työssä asiaa käsitellään. 

Henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa eli tässä Helsingin kaupungin 
Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -oppaassa seksuaalista häirin-
tää ei käsitellä lainkaan. Tämän vuoksi sekä kympissä että sotessa hy-
väksyttiin samanlainen vastaesitys.

Tällä lisäyksellä saadaan alleviivattua sitä, että yleiset häirinnänvastai-
set ohjeet eivät riitä. Aloitteessa esitetään mm. koulutusta ja ohjeistusta 
nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 73

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Katju Aron valtuustoaloitteeseen kos-
kien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä: 

"Sosiaali- ja terveystoimialalla seksuaalisen häirinnän ehkäisy huomioi-
daan työyhteisötasolla osana perehdytystä ja työpaikan pelisääntöjen 
laadintaa sekä henkilöstölle tarjottavan koulutuksen yhteydessä. Asia-
kastyössä tapahtuvaa häirintää ehkäistään palveluissa noudatettavien 
toimintakäytäntöjen avulla. 

Toimialalla noudatetaan kaupungin toimintaohjetta henkisen väkivallan, 
kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Ohjeen tarkoituksena on antaa 
tietoa, neuvoja ja tukea esimiehille sekä työyhteisöille epäasialliseen 
kohteluun, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Ohje 
pohjautuu kaupungilla laadittuun ”Helsingin hengessä – sopua ja sovit-
telua työyhteisön arkeen” -nimiseen oppaaseen, jossa ohjeistetaan 
mm. miten epäasiallista kohtelua ja häirintää voidaan ehkäistä, miten 
epäasiallista kohtelua kokeneen tulee toimia sekä mistä saa tukea tai 
apua häirintätilanteissa.

Työyhteisössä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käyttäyty-
miseen puututaan erilaisin menettelyin. Sosiaali- ja terveystoimialan 
työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti esimiehet seuraavat työpaikan 
työolosuhteita työyksikkökokouksissa monipuolisesti ja säännöllisesti. 
Lisäksi on käytössä sähköinen ilmoittamismenettely (Työsuojelupakki). 
Mikäli kysymys on rikoksesta, asia ohjataan rikosprosessiin.

Niissä toimialan palveluissa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan 
asiakastyössä, on luotu toimintakäytäntöjä ja rakenteita sen ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä koskee erityisesti palveluja, joissa 
seksuaalista häirintää kohdataan useammin toiminnan luonteen takia, 
kuten ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa ja kotihoitoa. Lasten 
kanssa työskentelevien rikostausta selvitetään rikostaustan selvittämis-
tä koskevan lain mukaisesti, minkä lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa 
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on käytössä HaiPro- ja SPro-ilmoitusmenettelyt asiakkaisiin kohdistu-
vien haittatapahtumien ja epäkohtien ilmoittamiseksi.

Ikääntyneiden palveluissa kehitetty kaltoinkohteluun puuttumisen malli 
sisältää toimintakäytännöt seksuaaliseen kaltoinkohteluun puuttumi-
seen. Lastensuojelulaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa järjestetään 
asiakkaille ryhmiä, joissa keskustellaan muun muassa itsemääräämi-
soikeudesta, koskemattomuudesta sekä yhdenvertaisuudesta. Turvalli-
suuteen ja häirinnän ehkäisyyn kiinnitetään lisäksi huomiota huonejär-
jestelyillä. Työntekijöitä perehdytetään seksuaaliseen häirintään ja sek-
suaalissävytteiseen käyttäytymiseen puuttumiseen. Lastensuojelulai-
toksissa on lisäksi erilliset käytännöt seksuaalisen itsemääräämisoikeu-
den huomioimiseen rajoitustoimenpiteiden käytössä. Kouluterveyden-
huollossa aihetta käsitellään monipuolisesti osana terveysneuvonnan 
seksuaaliterveyden edistämistä. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä 
on järjestetty työntekijöille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää kou-
lutusta esimerkiksi Setan ja Nuorten Exitin kautta.

Tietyissä sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa korostuu asiakkaiden 
työntekijöihin kohdistama seksuaalinen häirintä. Näiden tilanteiden sel-
vittely on haastavaa, ja henkilöstön taholla on tunnistettu tuen tarve 
häirinnän kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen. Myös niissä palveluis-
sa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan harvemmin, lisätään avoin-
ta keskustelua, osaamista ja tarvittaessa tukea aiheesta.

Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tä-
hän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakun-
ta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on keskeinen osa terveyttä ja hy-
vinvointia. Epäasiallinen kohtelu ja häirintä kuormittavat työntekijöitä, 
mikä voi johtaa työhyvinvoinnin heikentymiseen. Haavoittuvassa ase-
massa olevilla asiakkailla on myös muita suurempi riski joutua seksu-
aalisen häirinnän kohteeksi ja tämän takia on tärkeää kiinnittää huo-
miota häirintää ehkäiseviin toimintakäytäntöihin asiakastyössä. Puuttu-
malla seksuaaliseen häirintään tuetaan niin työntekijöiden kuin asiak-
kaiden terveyttä ja hyvinvointia."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia seuraava kappale: "Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon 
keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 59

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu nel-
jästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista 
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio 
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset 
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot 
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epä-
asiallisesta kohtelusta.

Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häi-
rinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiu-
saaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan. Erityisesti liikun-
tapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu puuttumaan tiukasti 
seksuaaliseen häirintään.

Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu 
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jos-
sa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen häi-
rintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja häi-
rintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhtei-
söissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ol-
laan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää sek-
suaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.

Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä viras-
toista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaole-
va tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoa-
siainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille 
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnal-
lista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa. 
Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laa-
jasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. 

Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on 
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuk-
sen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kaupun-
ginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:

"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä 
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmu-
seolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi 
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia 
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden te-
kemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirin-
nästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielen-
käytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei 
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.

Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä 
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisuuk-
sissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmas-
sa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voidaan 
hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin voidaan 
selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella voi-
daan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen käytökseen 
puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiakkaiden toteut-
tamaa. 

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymykse-
nä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuoriso-
palveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toi-
minnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden 
mukaan.  Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuo-
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ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankyn-
nyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm. 
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla. 

Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihde-
työtä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen 
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveysky-
selyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosi-
na ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty 
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuk-
sesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuudes-
luokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä 
oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keskimäärin 
Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilasta, 220 
opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osal-
listunutta.

Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa oh-
jeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä 
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin. Tässä yhteydessä tul-
laan käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen.

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Kappaleen 3 loppuun lisä-
tään:
Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu 
puuttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään kohtaan 13: Tässä yhteydessä tullaan 
käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän eh-
käisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 122

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla noudatetaan kaupunkiyhteistä ohjeis-
tusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja henkilökuntaa 
koulutetaan asiassa säännöllisesti. Työyhteisöjen, johdon ja esimiesten 
tulee noudattaa nollatoleranssia kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, 
häirinnän ja syrjinnän suhteen.

Kaupunkiympäristö toimialan työhyvinvointisuunnitelma pitää sisällään 
toimialan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin yl-
läpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi toimintasuunnitelma sisältää la-
kisääteisen työsuojelun toimintasuunnitelman sekä toimenpiteet henki-
löstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Henkilöstölle ja esimiehille suunnattu koulutus pitää sisällään luentoja 
yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä sekä perustietoa eri lainsää-
dännöstä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Erityi-
sesti esimiesten yhdenvertaisuusosaamista vahvistetaan esimiesval-
mennusten avulla, joissa tarjotaan mm. sovittelukoulutusta ja ristiriitati-
lanteiden käsittelyä Hetipurku- toimintamallin mukaisesti.

Toimialalla myös seurataan henkilöstö- ja asiakaskyselyjen avulla ko-
kemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Toiminta- ja seuran-
tamalleja kehitetään jatkuvasti epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi, 
jotta siihen pystytään puuttumaan entistä paremmin ja nopeammin.

Lisäksi seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan 
juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. 
Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
mista.

Käsittely
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06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnista-
miseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskitty-
vää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitetty-
jen toimenpiteiden toteuttamista.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnis-
tamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskitty-
vää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitetty-
jen toimenpiteiden toteuttamista.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava

Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai 
Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Jape Lovén

Poissa: 1
Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 3-8 (1 tyhjä, 1 poissa).

27.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 231
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi 
Salmisaaren voimalassa

HEL 2018-000644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki selvittää välittömästi mahdollisuudet lopettaa kivihiilen 
käyttö Salmisaaren voimalassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on kaupungin kokonaan omis-
tama yhtiö, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jake-
lu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointi-
palvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoi-
mintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.
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Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan mo-
dernia ilmastovastuuta. Strategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 
vuoteen 2035 mennessä ja toisaalta vähentää päästöjä 60 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla, 
joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa.

Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka 
mukaan Helen uudistaa kansainvälisesti maailman parhaana ja tehok-
kaimpana palkittua kaupunkienergiajärjestelmäänsä tavoitteenaan il-
mastoneutraalisuus. Meneillään olevan investointiohjelman myötä Ha-
nasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin 
Helenin kivihiilen käyttö puolittuu. Investointiohjelmassa lisätään monin 
eri toimenpitein uusiutuvan energian tuotantoa sekä toteutetaan asiak-
kaiden kanssa hajautettuja tuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuja. 

Energiateknologiat ja -markkinat kehittyvät parhaillaan kovaa vauhtia, 
ja Helen Oy ennakoi, että tulevaisuudessa tulee energiaratkaisuja, jot-
ka perustuvat muuhun kuin polttamalla tuotettuun energiaan. Jo käyn-
nissä olevien toimenpiteiden lisäksi Helen Oy selvittää erilaisten ratkai-
sujen soveltuvuutta Helsinkiin sekä niiden kustannuskilpailukykyä. Lä-
hiajan ratkaisuja ovat esimerkiksi Mustikkamaan kallioluolien suunnitel-
tu muuttaminen lämmön kausivarastoksi sekä suunnitteilla olevat bio-
lämpökeskukset Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle. Selvityksessä 
olevina tuotantovaihtoehtoina Helenin lausunnossa mainitaan muun 
muassa geoterminen lämpö, aurinkolämpö, sähköisen liikenteen kysyn-
täjousto sekä tuulivoima.

Helen Oy investoi vähäpäästöiseen tuotantoon vaiheittain, markkinat ja 
uusimmat teknologiat huomioon ottaen. Yhtiön investointiohjelma on 
linjassa kaupungin 2030 päästövähennystavoitteiden kanssa ja yhtiön 
näkemyksen mukaan kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035 
on hyvä ja selkeä. Pitemmän aikavälin investointien osalta Helenin on 
järkevää odottaa miten ja mitkä teknologiat kehittyvät kaupallisiksi tuot-
teiksi ja tehdä investointipäätökset vaiheittain.

Lausunnossaan Helen Oy toteaa, että uusiutuvan energian tuottaminen 
vaatii enemmän tilaa kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto. 
Tällä hetkellä kaupungissa on bioenergian tuotannolle kaavoitettuja tilo-
ja niukasti, eikä lainkaan tuulivoiman tuotannolle. Nyt kivihiilellä tuotet-
tavan energiamäärän tuottaminen uusiutuvalla energialla vaatii merkit-
tävästi enemmän tilaa: metsähake kahdeksan kertainen määrä, tuuli-
voima suuruusluokkaa satakertainen määrä ja aurinkopaneelit monisa-
takertainen määrä.

Toisaalta Salmisaaren alueen säilyttäminen energian tuotantokäytössä 
on Helen Oy:n asiantuntemuksen mukaan välttämätöntä kantakaupun-
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gin lämmönsaannin turvaamiseksi, etenkin kun Hanasaaren voimalai-
toksen toiminta keskusta-alueella päättyy. Salmisaaren alueella voi-
daan tulevaisuudessa tuottaa energiaa monin eri tavoin myös ilman ki-
vihiiltä, ja Helen Oy:n tavoite on luopua kivihiilen käytöstä Salmisaares-
sa 2030-luvun aikana.

Kaikki tuotantoratkaisut, jotka Helen Oy tekee, pitää tehdä lämmöntuo-
tannon toimitusvarmuus huomioon ottaen. Helenin on huolehdittava sii-
tä, että uusiutuvaa energiaa lisättäessä kohtuuhintaista energiaa on 
edelleen saatavilla vuoden jokaisena tuntina. Tähän yhtiö varautuu li-
säämällä lämmön varastointikapasiteettia, mutta sydäntalven pakkas-
jaksoilla tullaan yhtiön näkemyksen mukaan tarvitsemaan polttamalla 
tuotettua energiaa vielä pitkään.

Helen Oy:n koko energiantuotanto ja siten kivihiilen käyttö kuuluu EU:n 
laajuisen päästökaupan piiriin. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten 
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ohjaus tullaan to-
teuttamaan päästökauppaan kuuluvilla aloilla EU:n laajuisen päästö-
kiintiön avulla. Päästökaupan ohjausvaikutusta tullaan vahvistamaan. 
Päästöjä vähennetään vähentämällä yrityksille myönnettävien ja huuto-
kaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärää vuosittain 2,2 %:n 
vauhtia (aiemmin 1,74 %) vuodesta 2021 alkaen. EU on juuri sopinut 
vahvistavansa päästökaupan ohjausvaikutusta siirtämällä markkinoilla 
olevat ylimääräiset päästöoikeudet ns. markkinavakausmekanismiin ja 
mitätöivänsä ne.

Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vai-
kutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesi-
tyksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla touko-
kuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin ener-
giayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tu-
kipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa.

Helen Oy:n lausunnon mukaan kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 
2030 mennessä tai aiemmin tarkoittaisi Salmisaaren yhteistuotantolai-
toksen polttoaineen muutosta nopeutetusti, mistä aiheutuisi merkittä-
västi isommat kustannukset kuin toteutettaessa kivihiilestä luopuminen 
hallitusti. Ottaen huomioon Helsingin alueen mittava lämmöntarve ja 
siihen liittyvä huipputehon tarve, nykyisin käytettävissä olevat teknolo-
giset vaihtoehdot sekä tarvittavien investointien pitkä toteutusaika, luo-
puminen kivihiilen käytöstä hallituksen kaavailemalla aikataululla olisi 
erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä. Luopuminen tarkoittaisi todennä-
köisesti tarvetta useille uusille biolämpövoimaloille, joiden sijaintipaik-
kojen löytäminen edellyttää haastavien maankäytöllisten ratkaisujen te-
kemistä kaupungilta. 
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Kansliapäällikkö päätti 6.11.2017, 140 § asettaa päästövähennysohjel-
matyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kaupunkistrategian 
2017–2021 mukainen toimenpideohjelma päästövähennysten toteutta-
misesta.

Päästövähennystyöryhmä teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 -toimenpideohjelmasta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden 
avulla Helsingin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esite-
tään toimenpiteitä, joita kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä 
kuntayhtymät voivat omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehi-
tysohjelman kautta toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta 
energiantuotannon puolelta.

Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä 
kaupungin päästötavoitteet. Helen valmistelee kehitysohjelman jatkolin-
jauksia, ja tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvun ai-
kana. Mikäli valtio kieltää kivihiilen energiakäytön vuoteen 2030 men-
nessä tai aiemmin, tarkoittaa se Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen 
polttoaineen muutosta nopeutetusti ja isommilla kustannuksilla. Nämä 
kustannukset valtion tulisi korvata Helen Oy:lle.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on sitoutunut strate-
giassaan asetettuun kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen, 
jota toteutetaan osaltaan Helen Oy:n kehitysohjelman avulla. Helen Oy 
toteuttaa kaupungin omistajana sille päättämää kehitysohjelmaa liiketa-
loudellisesti perustellulla tavalla. Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen 
käytöstä luopuminen Salmisaaressa hallitusti 2030-luvulla. Tämä tavoi-
te on linjassa kaupunkistrategian ja päästövähennystyöryhmän teke-
män esityksen kanssa. Kaupungin ja Helen Oy:n näkökulmasta kivihii-
len poltosta luopuminen nopeammassa aikataulussa on erittäin haasta-
vaa toteuttaa energiantuotantoon soveltuvien tonttien rajallisuuteen, lai-
tosprojektien pituuteen sekä biomassan logistiikkaan, saatavuuteen, 
hintaan ja hyväksyttävyyteen liittyvistä syistä. 

Kaupungin tulee voimassa olevan konserniohjeen mukaan pidättäytyä 
omaehtoisista omistajaohjauksen toimenpiteistä, jotka heikentäisivät 
Helen Oy:n asemaa erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla, ja antaa 
Helen Oy:n toteuttaa kaupungin kunnianhimoisten päästövähennysta-
voitteiden mukaista investointiohjelmaansa vaiheittain ja aina kulloinkin 
parasta teknologiaa hyödyntäen mahdolliset asiaan vaikuttavat lainsää-
däntömuutokset huomioon ottaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 54 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/10
23.04.2018

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

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 232
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien mää-
rän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin valkoposkihanhien 
määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Edellinen valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämistä kos-
keva valtuustoaloite oli valtuutettu Fatbardhe Hetemaijin ja 41 muun 
valtuutetun aloite valkoposkihanhikannan vähentämisestä. Valtuustoa-
loite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 15.2.2016 § 131 ja kaupungin-
valtuustossa 2.3.2016 § 60. 
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Kaupunginhallitus palautti 5.2.2018 § 69 asian valmisteluun ja selvitet-
täväksi keinot, joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheutta-
mien haittojen pienentämiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaoston lausuntoon ja toteaa, että valkoposkihanhi on luonnonsuo-
jelulailla rauhoitettu laji ja Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 laji. 
Valkoposkihanhikannan rajoittaminen elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen (ELY-keskus) tai ympäristöministeriön myöntämällä poik-
keusluvalla edellyttää vahvoja perusteluja eikä sellaisia Helsingin kau-
pungin osalta ole olemassa.  

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan ELY-keskus tai ympä-
ristöministeriö voi myötää yksittäistapauksessa luvan poiketa rauhoitus-
säännöksistä lintudirektiivin 9 artiklan poikkeamisperusteilla: 

- kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi, 

- lentoturvallisuuden turvaamiseksi, 

- viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille aihetuvan va-
kavan vahingon estämiseksi, 

- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi. 

Voimassa olevan lainsäädännön ja sen vakiintunen tulkinnan mukaan 
Helsingin osalta ei poikkeamisperusteiden soveltamisen kynnys ole ylit-
tynyt.

Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla 
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja 
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mah-
dollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-kes-
kuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muut-
kin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta 
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet 
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata 
muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan 
vähentävät niitä.

Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen 
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-lu-
vulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jä-
senyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelula-
kia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat 
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressio-
ongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka, 
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Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja 
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Mal-
mössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n. 
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Mu-
nien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lin-
tujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.

Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sa-
don suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun am-
pumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkin-
ta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan erilainen kuin Suomessa. 
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottami-
nen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät lai-
dunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myös-
kään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karko-
tukseen.

Kaupunki seuraa valkoposkihanhien määrän kehitystä ja hakee tarvit-
taessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheutta-
mien haittojen vähentämiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien kannan vähentämisek-
si

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.03.2018 § 48

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Yleistä

Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin tiedossa, että valkoposkihan-
hien ulosteet ärsyttävät monia kaupunkilaisia. Valtuustoaloitteita han-
hien torjumiseksi tai vähentämiseksi on tehty aiemmin eri perusteilla 
vuosina 2006 ja 2015.

Valkoposkihanhien asema luonnonsuojelulaissa, lintudirektiivissä tai 
hallintokäytännössä ei ole muuttunut. Valkoposkihanhen kannan rajoit-
taminen olisi periaatteessa mahdollista ELY-keskuksen tai valtakunnal-
lisesti ympäristöministeriön myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan myön-
täminen direktiivilajille vaatisi kuitenkin vahvat perustelut. Luonnonsuo-
jelulain 49 §:ssä viitataan lintudirektiivin 9 artiklan mahdollisiin poikkea-
misperusteluihin.

Valkoposkihanheen joissakin Euroopan maissa, mahdollisesti Suomen 
maaseudullakin, soveltuu lintudirektiivissä mainittu kohta torjunnasta 
”viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vaka-
van vahingon estämiseksi”, mutta tämä ei ole sovellettavissa Helsingin 
puistonurmikoiden viihtyisyyteen. Myöskään kohdan ”kansanterveyden 
ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi” kynnys ei ylity.

Aloitteessa arvioidaan kevään 2017 hanhikuolemia populaation hallit-
semattomasta kannankasvusta johtuvaksi. Tällaista syy-yhteyttä ei voi-
da vahvistaa. Aikuisten valkoposkihanhien ja harmaalokkien viimeke-
väisen joukkokuoleman aiheuttajaakaan ei voitu määrittää Eviran tutki-
muksissa, ainoastaan lintuinfluenssa voitiin sulkea pois. Joukkokuole-
mia ja tautiepidemioita on saaristolinnuistamme todettu myös harvalu-
kuisilla lajeilla, kuten merikotkalla (lintuinfluenssatapaukset 2017) ja 
ruokilla.

Aloitteen mukaan hanhien jätökset aiheuttavat mahdollisesti terveys-
haittoja muille eläimille ja lapsille. Tästä ei myöskään ole näyttöä.

Kannan vähentämiseen tähtääviin torjuntakeinoihin ei ole mielekästä 
hakea lupia, koska ELY-keskuksen ei ole mahdollista niitä nykyisen 
lainsäädännön ja sen vakiintuneen tulkinnan mukaan myöntää. 

Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla 
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja 
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mah-
dollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-kes-
kuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muut-
kin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta 
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet 
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata 
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muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan 
vähentävät niitä.

Ruotsissa käytettyjä rajoituskeinoja

Kaupunginhallituksen valmisteluun palauttamispäätöksessä kehotetaan 
selvittämään Ruotsissa, esimerkiksi Malmössä, käytettyjä keinoja kan-
nan rajoittamiseen. 

Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen 
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-lu-
vulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jä-
senyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelula-
kia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat 
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressio-
ongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka, 
Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja 
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Mal-
mössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n. 
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Mu-
nien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lin-
tujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.

Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sa-
don suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun am-
pumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkin-
ta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan löysempi kuin Suomessa. 
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottami-
nen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät lai-
dunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myös-
kään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karko-
tukseen.

Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi.

Asian esittelyn aikana paikalla ollut ympäristötarkastaja Raimo Pakari-
nen poistui asian käsittelyn jälkeen.

Käsittely

23.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tapio Klemetti: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12:
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"Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12: "Val-
koposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana ke-
sänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee tar-
vittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheut-
tamien haittojen vähentämiseksi."

Jaa-äänet: 2
Silvia Modig, Leo Stranius

Ei-äänet: 5
Tapio Klemetti, Anna Mäenpää, Lea Saukkonen, Lilja Tamminen, Pertti 
Villo

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Mukhtar Abib, Vafa Järnefelt

19.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Eeva Pitkänen

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 69

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun ja selvitettäväksi keinot, 
joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen 
pienentämiseksi.

Esimerkiksi Malmön kaupungissa valkoposkihanhikantaa on pienennet-
ty perustuen lintujen kaupungin puistoalueiden käyttömukavuuteen ai-
heuttamilla haitoilla.
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Käsittely

05.02.2018 Palautettiin

Palautusehdotus:
Wille Rydman:

"Palautetaan valmisteluun ja selvitetään keinot, joita Ruotsissa on käy-
tetty valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen pienentämiseksi.

Esimerkiksi Malmön kaupungissa valkoposkihanhikantaa on pienennet-
ty perustuen lintujen kaupungin puistoalueiden käyttömukavuuteen ai-
heuttamilla haitoilla."

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Wille Rydmanin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Jan 
Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ää-
nin 6 - 9.

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 62 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/12
23.04.2018

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

§ 233
V 16.5.2018, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä 
kirjailija Alpo Ruuthin mukaan

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo 
Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Katri Valan puiston läpi kulkeva raitti nimetään kirjailija 
Alpo Ruuthin mukaan tai vaihtoehtoisesti kaupunginosasta etsitään jo-
ku muu paikka nimettäväksi alueen tunnetun kirjailijan mukaan. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa nimistötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että 
nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa kirjailija Alpo Ruut-
hin nimikkopolku Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistoon, jon-
ka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) sekä lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulma-
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vuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näil-
le kulmille. Aloitteessa nimettäväksi ehdotettu polku on alueella liikku-
misen ja orientoinnin kannalta merkittävä ja on tarkoituksenmukaista, 
että sillä on nimi. Nimistötoimikunta on esittänyt kaupunkiympäristön 
toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden 
asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitse-
va, Käenkujan ja Vilhovuorenkujan välilllä kulkeva jalankulkuyhteys sai-
si nimen Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden asemakaavapäällikkö päätti 4.4.2018 3 § nimetä Sör-
näisten kaupunginosassa (10. kaupunginosa) Katri Valan puistossa si-
jaitsevan polun nimeltä Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig. Aloit-
teessa ehdotettu toimenpide on siten toteutettu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo 
Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruut-
hin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen ni-
mistössä. 

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on synty-
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nyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, 
tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa 
sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita 
käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuo-
lemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilau-
takunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimis-
tössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jol-
loin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista 
tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja 
elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin ni-
mikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, 
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuo-
renkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille 
tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orien-
toinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi 
tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön 
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, 
että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhon-
vuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka 
teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmi-
siä. 

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Ka-
rin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. 
Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna 
tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaa-
teen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puis-
ton läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja 
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 
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12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölauta-
kunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6 
siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei 
ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimi-
kunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteelli-
sesti merkittävä asia.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 66 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/13
23.04.2018

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

§ 234
V 16.5.2018, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbee-
golfratojen rakentamisesta Helsinkiin

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin, jotka tähtäävät uusien fris-
beegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajanlautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2012 val-
mistuneessa Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen 
nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja 
ylläpitoon. Tavoitteena oli etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-
Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 
18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harras-
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tajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 lin-
jauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen 
ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 
27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena. 

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle, josta vastaavat kaupunkiym-
päristön toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut. 
Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä mutta myös pysäköinnille tulee varata ti-
laa. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti, 
saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus, 
maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin frisbeegolfseurojen edustajia. Yhteispa-
laverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut selvittää yhdessä seurojen edus-
tajien kanssa mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Palohei-
nän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luu-
kin ulkoilualueelle. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhail-
laan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka val-
mistuu vuonna 2019. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan lii-
kuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen 
suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja. 

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puis-
tossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, 
Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä 
Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfra-
taselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin ra-
dan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös et-
siä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui 
Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittami-
sesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lauta-
kunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista 
sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. 
Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsin-
gin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.

Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.
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Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikun-
tapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019. 
Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Käsittely

20.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

13.02.2018 Palautettiin

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren lii-
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kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueik-
si. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole hallinnassaan Helsingin kaupun-
gin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi perustaa 
frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-
alue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on lisäk-
si Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoossa ja 
Vihdissä. 

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat. 
Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen 
edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön fris-
beegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoos-
sa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. 

Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten 
sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvalli-
suus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 235
V 16.5.2018, Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laaja-
saloon

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa frisbeegolfrata Laajasa-
lon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai Sarvas-
ton venesataman viereiselle niittyalueelle.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon ja toteaa, ettei Laajasalon alue sovellu frisbeegolfradan rakentami-
seen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien 
asemakaavamuutosten takia.
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Selvityksessä tutkittiin 14 eri 
kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoas-
taan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen 
todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu ra-
ta ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitse-
vaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä, joka 
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. 

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. 

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Lii-
kuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu 
frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun 
käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren lii-
kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueik-
si. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka 
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta 
on tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mah-
dolliselle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousar-
vioon. 

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
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dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esi-
merkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat, 
peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Lii-
kuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyi-
sen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos, 
jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palveluti-
loja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköi-
sesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan 
uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista lii-
kuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen 
kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden, 
vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan 
metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi. 
Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa 
aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 236
V 16.5.2018, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuo-
saaren täyttömäelle

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Vuosaaren täyttömäelle toteutetaan juoksuportaat.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vuosaa-
renhuipun alueelle valmistuu vuoden 2018 aikana hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän aikavälin kehittä-
mis- ja hoitotavoitteet. Vuosaarenhuipulle on tarkoitus toteuttaa reittejä 
opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen vuoteen 2021 
mennessä. 
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Kaupunkiympäristön toimiala selvittää juoksuportaiden soveltuvuutta 
Vuosaaren täyttömäelle edellä mainitun suunnitelman ja aluekortin val-
mistelun yhteydessä. Juoksuportaiden rakentamismahdollisuuksiin vai-
kuttavat mm. topografia ja maaperäolosuhteet alueen luontoarvojen li-
säksi. Alueelle tehdään myös turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa juoksuportaille sopivia paikkoja 
Helsingissä muutoinkin vuoden 2018 aikana. Vuosaarenhuippu on mu-
kana myös tässä kartoituksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 61

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuo-
to, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä. 
Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat 
myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mah-
dollista.

Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen 
asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähi-
virkistystä että seudullisia virkistystarpeita.

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehitys- 
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ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit opastei-
neen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, että 
Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 2020 ai-
kana.  

Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden 
soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuh-
teiden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät 
itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua, 
ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaa-
ran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa 
säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen 
viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteutta-
maan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja 
maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta. 

Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksupor-
taille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kar-
toituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana. 

Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti 
liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa juok-
suportaat esiin hankepriorisoinneissaan.

Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain 
osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyt-
tää porrasjuoksuun lumettomana aikana.

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 22

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kunto-
portaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kunto-
portaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kanna-
tettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin 
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portai-
den ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kau-
punkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kun-
toportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella 
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä. 

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. 

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti 
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta 
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin 
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portai-
den valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut 
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaares-
sa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikak-
si Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaa-
rentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue 
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue 
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikä-
li portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huo-
mioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 237
V 16.5.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoitta-
misesta rantojen kävelyreiteille

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että uusien kaupunginosien rantojen kävelyreiteille sekä myös 
vanhoille alueille, esimerkiksi Kruunuhakaan ja Siltasaareen lisätään 
roska-astioita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssiensa puitteissa roska-astioi-
ta puhtaanapitovastuullaan oleville yleisisille alueille. Aloitteen johdosta 
Kruunuhaan ja Siltasaaren rantareittien lisätarve roska-astioille selvite-
tään ja tarvittaessa astioita lisätään.
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Uusien rantareittien roska-astiat sijoitetaan paikoilleen vasta ennen rei-
tin valmistumista ja luovuttamista ylläpitoon. Kaupunkiympäristön toi-
miala tarkistaa tarpeen uusien alueiden roska-astioille yhdessä ylläpi-
dosta vastaavan urakoitsijan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruu-
nunhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan 
lisäämään tai siirtämään.

Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä 
urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja 
roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alu-
een luovutusta ylläpitoon.

Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jäte-
huolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. 
Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa. 

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja 
viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli 
ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien 
puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma 
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roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyt-
töön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tar-
peen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jä-
tehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuol-
lon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 238
V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja 
Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

HEL 2017-012446 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki edistää terveellistä ruokailua ottamalla käyttöön Sy-
dänmerkin mukaiset ateriat esimerkiksi kouluruokailussa ja omissa ra-
vintoloissaan. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa Palvelukeskus-liikelaitoksen (palvelukeskus) 
ja Palmia Oy:n lausuntoihin ja toteaa, että palvelukeskus tuottaa päivä-
koti-, koulu- ja opiskelijaruokailun kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
linjausten mukaisesti. Linjausten taustalla on vuoden 2017 alusta il-
mestynyt ”Syödään ja opitaan yhdessä”-kouluruokailusuositus sekä 
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23.1.2018 julkaistu päiväkotiruokailusuositus ”Terveyttä ja iloa ruoasta 
– varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset”, joiden pohjalta päiväkotien 
ja koulujen ruokalistat laaditaan. Molemmat suositukset pohjautuvat 
valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin. 

Palvelukeskus ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä 
katsoneet, ettei maksullista Sydänmerkkiä ole tarvetta ottaa käyttöön. 
Merkinnän käyttöönotolla ei ole lisäarvoa nykyiseen käytäntöön verrat-
tuna. 

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavat pääruoat täyttävät suurelta osin 
Sydänmerkki-aterian kriteerit. Lisäksi tarjolla on päivittäin rasvatonta 
maitoa ja piimää, kuitupitoista leipää, margariinia, salaattia sekä öljy-
mäistä salaatinkastiketta, kuten Sydänmerkki-aterioissakin edellyte-
tään. Jokainen koulussa ja päiväkodissa tarjottava valinta on jo terveyt-
tä edistävä vaihtoehto. Toimiala ja palvelukeskus tekevät yhteistyötä 
terveellisen, tasapainoisen ja suositusten mukaisen ruokailun puolesta 
koulujen ja päiväkotien henkilöstön, lasten sekä oppilaiden/opiskelijoi-
den kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintäkanavia ja tiedotta-
mistapoja.. 

Sydänmerkki-aterioita on tarjolla niissä palvelukeskuksen  hoitamissa 
henkilöstöravintoloissa, joissa on korkeakouluruokailua. Ateriat täyttä-
vät Kelan asettamat vaatimukset ateriatuelle. Kyseisille ravintoloille on 
haettu oikeus tarjota Sydänmerkki-aterioita ja Sydänliiton luvalla saa-
daan käyttää ruokalistoilla Parempi valinta-nimitystä.

Palvelukeskus pyrkii kilpailuttamissaan elintarvikehankintojen valintakri-
teereissä huomioimaan lähi- ja luomuruoan. Luomuruoan hyväksi teke-
mästään työstä kaupungin päiväkotien ruokapalvelut ovat saaneet jo 
kolmena vuotena peräkkäin Luomun Suomenmestaruuden omassa 
sarjassaan. 

Palmia Oy:n mukaan yhtiön lounasravintoloissa on panostettu terveelli-
seen ja hyvinvointia edistävään lounasruokaan. Lounasravintoloissa on 
käytössä Sydänmerkki-ateriat. Palmian ruokalistassa on kullekin päiväl-
le merkitty kaikkiaan 8 lämminruokavaihtoehtoa, joista ravintola valitsee 
listalle 3-5 vaihtoehtoa. Viikon aikana vaihtoehtoja on valittavana kaik-
kiaan 40 ja neljän viikon jaksolla 160 kappaletta. Neljän esimerkkiviikon 
osalta Sydänmerkki-aterioita oli listalla kaikkiaan 83 eli yli puolet vaih-
toehdoista täytti sydänmerkkikriteerit. Sydänmerkki-ateriat ovat keskei-
nen osa valikoimaa ja jatkossakin etsitään Sydänmerkki-kriteerit täyttä-
viä raaka-aineista sekä kehitetään uusia reseptejä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-
aterioiden edistämisestä

2 Palmia lausunto valtuutettu Leo Straniuksen aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 239
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille 
varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että diplomaattiajoneuvoille varatut pysäköintipaikat otetaan yleiseen 
käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin kaupunki on varannut lähetystöjen pyynnöstä nii-
den käyttöön katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Paikko-
jen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin 
yleissopimukseen. Koska varaaminen perustuu kansainväliseen sopi-
mukseen ja vakiintuneeseen kansainväliseen käytäntöön, ei aloitteessa 
mainitun selvityksen tekeminen ole perusteltua.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukai-
sesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta py-
säköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoitta-
maan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman lähel-
tä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perus-
tuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka 
tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanot-
tajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suoritta-
mista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijai-
sesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla 
vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdolli-
suuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetys-
tön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähe-
tystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus 
suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikko-
jen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kan-
sainvälinen tapa.
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Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi 
kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme 
EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa 
käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin 
edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja 
muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessis-
ta. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokolla-
palveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityk-
sen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös 
CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan 
tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta kat-
soo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin 
yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyö-
tyä nykykäytäntöön.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 240
V 16.5.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta 
kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sameli Sivonen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan ympärivuotiseen käyttöön 
ja että tehostettu pyöräteiden talvihoito otetaan laajemmin käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunkipyöräpalvelun vuosittainen toimintakausi on ollut toukokuusta 
lokakuuhun. Aloitusta aikaistettiin tänä keväänä jo huhtikuulle. Kaupun-
kipyöräkauden laajentamista nykyisestä voidaan pitää pyöräilyn kulku-
tapaosuuden edistämisen kannalta hyvänä ajatuksena. Järjestelmän 
toteuttamiseen ympärivuotisiin olosuhteisiin soveltuvaksi liittyy kuiten-
kin haasteita niin itse kaupunkipyöräjärjestelmän toiminnan kuin yleis-
ten alueiden ylläpidon kannalta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 89 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/19
23.04.2018

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

Mikäli siirryttäisiin ympärivuotiseen toimintamalliin, tulisi nykyiset aurin-
kosähköllä toimivat kaupunkipyöräasemat vaihtaa kiinteällä sähköliitty-
mällä toimiviksi. Tämä aiheuttaisi noin 900 000 euron kustannukset. 
Toisaalta vältyttäisiin asemien jokavuotisen asentamisen ja purkamisen 
kustannuksilta. Ympärivuotinen käyttö lisäisi pyörien ja asemien huol-
lon tarvetta. Ympärivuotinen toiminta lisäisi kaupunkipyöräjärjestelmän 
operointikustannuksia yhteensä arviolta 550 000 eurolla vuosittain. Ny-
kyisin kustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa vuodessa.

Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotinen toiminta vaikuttaisi mm. 
yleisten alueiden aurauksen ja lumilogistiikan sekä hiekoituksen ja hie-
kannoston sekä katujen pesun järjestelyihin. Siirtyminen ympärivuoti-
seen kaupunkipyöräpalveluun lisäisi kadunpitokustannuksia. Pyöräase-
mien ylläpitäminen käyttökunnossa vaatisi myös lisätoimia kadunpidos-
sa.

Aloitteessa mainittua talvikunnossapidon tehostamista pyöräilyväylillä 
on kokeiltu syksystä 2015 alkaen eräillä pyöräilyn pääverkoilla, kuten 
Baanalla. Tehostetun laatutason talvihoidossa pääväyliä on ollut noin 
35 km ja näistä harjasuolauksessa kolme reittiä. Harjasuolauksesta ai-
heutuu noin 10 000 euron lisäkustannukset kilometriä kohden normaa-
liin talvihoitoon verrattuna. Kokeilu on päättynyt ja kokeilua koskeva ra-
portti valmistuu huhtikuussa. Talvikunnossapitokokeilun tuloksia ja 
mahdollisia jatkotoimia, kuten tehostetun talvikunnossapidon vakinais-
tamista tai laajentamista, selvitetään parhaillaan.

Tänä vuonna käynnistyvässä pyöräilyn edistämisohjelman päivitystyös-
sä tarkastellaan ja arvioidaan myös pyöräväylien talvihoidon nykytilaa 
ja kehittämistarpeita. Ohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden pi-
dentämistä on tarkoituksenmukaista arvioida vasta edellä mainittujen 
selvitysten jälkeen. Ennen kuin tehdään ratkaisuja kaupunkipyöräpalve-
lun käyttökauden mahdollisesta pidentämisestä on lisäksi syytä seurata 
ja arvioida jo toteutetun kaupunkipyöräkauden aikaistamisen sekä Es-
poon kaupunkipyöräjärjestelmän vaikutuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 123

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Hankenumero 5264_159

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ensimmäiset vuodet ovat olleet 
menestys. Kauden pidentäminen ja ympärivuotinenkin käyttö on nous-
seet esille yhtenä keinona kehittää järjestelmää ja edistää pyöräilyä. 
Kaupunkipyörien toteuttaminen ympärivuotisesti sisältää kuitenkin vielä 
ratkaisemattomia taloudellisia ja toiminnallisia haasteita esimerkiksi jär-
jestelmän toteuttamisen sekä asemien talvikunnossapidon osalta.

Nykyisin asemat toimivat akkujen ja aurinkosähkön avulla, eikä niihin 
ole rakennettu kiinteää sähköliitäntää. Auringon valo talvikaudella on 
niin vähäistä, että asemiin tulisi rakentaa kiinteä sähköliittymä, mikä li-
säisi asemien muutos- ja perustamiskuluja. Järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi pyöräasemien kunnossapidosta olisi huolehdittava ym-
pärivuotisesti, mikä myös lisäisi kustannuksia. Vaihtelevat sääolosuh-
teet talvisin aiheuttaisivat pyörien ja asemarakenteiden kulumista, mikä 
lisää huollon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia.

Kaupunkipyörädatan perusteella pyörien käyttöaste laskee syksyn ede-
tessä ja sääolosuhteiden heiketessä, joten on oletettavissa, että talvi-
kaudella pyörien käyttöaste jää muuta kautta alemmaksi. Pyörissä it-
sessään sijaitsevat akut latautuvat ajon aikana, joten eritoten kylmällä 
säällä pyörien yleinen toimintavarmuus kärsii, kun pyörillä ajetaan vä-
hemmän. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotisuutta harkittaessa on selvitet-
tävä myös asemien ympärivuotisen käytön vaikutukset yleisten aluei-
den ylläpitoon. Tärkeimpinä selvitettävinä asioina ylläpidon kannalta 
ovat talvihoidon ja lumilogistiikan sekä hiekoitussepelin noston ja katu-
jen pesun toimivuuden varmistaminen. Lumenkuljetuksessa logistisesti 
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tärkeitä kasaus- ja kuormausalueita tarvitsevat erityisesti kantakaupun-
gin taloyhtiöt. Kuluvana talvena ylläpidossa käytetään 40 ajoradalla si-
jaitsevaa pyöräasemaa lumen ja hiekoitussepelin lyhytaikaiseen ka-
saukseen. Hiekotushiekan poistamisen logistinen varmistaminen no-
peuttaa katujen pesua ja hillitsee katupölystä johtuvaa ilmanlaadun hei-
kentymistä keväisin.

Kaupunkipyörien ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia selvitetään 
jatkossa tarkemmin. Kaupunkipyörien käytöstä on selvityksiä tekeillä, 
niin asiantuntijatyönä kuin oppilaitosten lopputöinä. Selvitysten, muual-
ta saatujen kokemusten ja muun arvioinnin karttuessa voivat HKL, Lii-
kenne- ja katusuunnittelupalvelu, kaupunkipyöräoperaattori sekä kun-
nossapidosta vastaavat tahot yhteistyössä selvittää mahdollisuuksia 
siirtyä ympärivuotiseen tai lähes ympärivuotiseen kaupunkipyöräjärjes-
telmään. Selvityksessä tulee arvioida ympärivuotisen järjestelmän hyö-
dyt siitä aiheutuviin kustannuksiin sekä mahdolliset vaikutukset kesä-
kauden palvelutasoon. Kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentaminen 
on tällä hetkellä arvioitu tärkeämmäksi toimenpiteeksi järjestelmän ke-
hittämisessä.

Talvikunnossapidon tehostaminen

Pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) talvikunnossapidon osalta toi-
menpiteinä mainitaan seuraavaa: parannetaan pyöräväylien talvihoitoa 
päivittämällä ylläpitoluokituksia ja parantamalla korkeimman luokan laa-
tutasoa, sopeuttamalla kalustoa tulevaisuuden pyöräliikennejärjestelyi-
hin sekä siirtymällä asteittain reittikohtaiseen kunnossapitoon. 

Helsingissä katualueilla sijaitsevat jalankulku- ja pyöräväylät ovat talvi-
hoidossa kaupunkiympäristö -toimialan asettaman kolmitasoisen ylläpi-
toluokituksen ja siinä esitettyjen laatuvaatimuksien mukaisesti. Myös 
tärkeimmät työmatkaliikennettä palvelevat valaistut puistoraitit ovat tal-
vihoidossa. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara se-
kä yksityiset palveluntuottajat suorittavat käytännön työt.

Ylläpidon osalta käynnistettiin syksyllä 2015 kokeilu pyöräilyn pääver-
kolla talviolosuhteiden parantamiseksi. Aluksi kokeilussa oli Baana 
Ruoholahdesta Kansalaistorille ja siitä pääradan vartta Oulunkylään. 
Tehostetun talvihoidon pyöräväylästöä on laajennettu vuosittain. Tällä 
hetkellä Helsingissä on pyöräilyn pääväyliä 35 km tehostetun laatuta-
son talvihoidossa. Tästä harjasuolauksessa on kolme reittiä: Ruoholah-
desta Oulukylään, Espoon rajalta Lauttasaareen ja sieltä Meilahden 
kautta Lehtisaareen sekä Kansalaistorilta Sörnäisiin. Lisäksi yksi reitti 
on tehostetussa aurauksessa rantaradan varrella Ilmalasta Espoon ra-
jalle.
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Turussa on tänä talvena aloitettu yhden pyörätieosuuden harjasuolaus. 
Helsingin kaupungin ylläpidon tilaajat ovat käyneet vuoropuhelua Turun 
kaupungin edustajien kanssa ja jakaneet heidän kanssaan kokemuksia 
tehostetusta talvihoidosta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä ka-
lustosta ja jäänsulatusmateriaaleista.

Verrattuna perinteiseen talvihoitoon, harjasuolauksen korkeammat kus-
tannukset syntyvät pääasiassa huomattavasta suuremmasta työajasta, 
lisäkalustosta jota hoitoon käytetään sekä liukkaudentorjuntamateriaa-
lin suuremmasta menekistä ja hinnasta. Harjasuolauksen lisämäärära-
hantarve on noin 10 000 euroa/km verrattuna normaalin talvihoidon 
vuosikustannuksiin.

Pyöräilyväylien kunnossapidon taso on sekä resurssi- että menetelmä-
kysymys. Taloudelliset resurssit peilautuvat suoraan kaupungin poliitti-
seen tahtoon. Investoiminen toimivaan auraukseen ja liukkaudentorjun-
taan vähentäisivät onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia, li-
säisivät pyöräilyn suosiota sekä mahdollistaisivat paremmin ympärivuo-
tisen pyöräilyn.

Nykyisellä rahoitustasolla paremman talvihoidon laatutason tarjoami-
nen pyöräilijöille tulee olemaan haasteellista ja mahdollisuudet sen laa-
jentamiseen vähäiset. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun 
yleiset alueet -yksiköllä on valmius hankkia korkeamman laatutason tal-
vihoitoa pyöräilijöille kasvattamalla laadukkaamman talvihoidon väyläs-
töä noin 5 - 10 km vuosittain pyöräilyn baanaverkoston rakentamisen 
edetessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tehostetun talvihoidon 
verkoston kasvattamiseen on varauduttu kaupungin budjetissa. 

Nykyinen pyöräväylien tehostetun talvihoidon kokeilu päättyy tänä 
vuonna ja loppuraportti pyöräväylien tehostetusta talvihoidosta ja harja-
suolauksesta laaditaan tämän vuoden aikana. Mikäli pyöräväylien talvi-
hoidon laatutason nostamiseen myönnetään erillistä määrärahaa, te-
hostettu talvihoito voidaan vakiinnuttaa määrärahatasoa vastaavalle 
verkostolle. 

Pyöräilyn edistämisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti erit-
täin kannattavaa. Tänä vuonna on alkamassa myös pyöräilyn edistämi-
sohjelman päivitystyö, minkä yhteydessä tullaan arvioimaan myös pyö-
räväylien talvikunnossapidon nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita sekä 
mahdollista muuta kehittämistä.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokeilun raportin 
valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) pyöräväy-
lien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun päät-
tyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajentami-
sesta tulevina talvina.
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Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokei-
lun raportin valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) 
pyöräväylien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun 
päättyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajen-
tamisesta tulevina talvina.

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

27.02.2018 Pöydälle

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.02.2018 § 22

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien kaupunkipyöräpalvelun ympärivuo-
tista käyttöä.

Kaupunkipyöräpalvelun vuosittaiseksi toimintakaudeksi määriteltiin pal-
velua käynnistettäessä kuusi kuukautta, toukokuusta lokakuuhun. Kau-
den aloitus- ja lopetusajankohdat ovat osaltaan riippuvaisia katujen 
kunnossapidon ja pyöräasemien perustamistöiden vaatimuksista. Ase-
mien asennus- ja poistotyön tehokkaan organisoimisen kannalta ase-
mien asennusaikataulun tulisi olla tiedossa selkeästi ennen kauden al-
kua. Aloitusta ollaan kuitenkin aikaistamassa huhtikuulle, mikäli katujen 
kevätpuhdistuksen saadaan toteutettua aikataulussa. Aikaisempi kau-
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den aloitus lisää asennusten ajoittamisen epävarmuutta mm. säätilan 
vaihteluiden vuoksi. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen ympärivuotiseksi vaikuttaa erityi-
sesti talviajan katujen kunnossapitoon. Talvella osa pyöräasemien käy-
tössä olevista tiloista on varattu lumen ja hiekan välivarastointiin. Tämä 
vaikeuttaisi lumenpoiston logistiikkaa. Lumiseen aikaan autojen pysä-
köintipaikkoja on käytössä normaalia vähemmän. Lisäksi osa pyörä-
asemista sijaitsee pysäköintipaikoilla. Myös muut pyöräasemat voisivat 
olla katujen auraamisen tiellä. Auraus saattaa aiheuttaa myös lisäänty-
neitä vahinkoja pyörille ja asemille. 

Kasautuva lumi olisi vaatisi erityistoimia pyöräasemien ylläpitämiseksi 
käyttökunnossa. Pyöräaseman lukitus telineeseen pyörää palauttaessa 
toimii hyvin vain, jos pyörän saa telineeseen oikeaan kohtaan ja suo-
raan. Kaupunkipyörän voi palauttaa myös aseman välittömään lähei-
syyteen pyörän omalla lukolla, mutta telineisiin palauttaminen on toivot-
tavampaa, jotta pyörät pysyvät siististi ja järjestelmällisesti suunnitellul-
la alueella.

Kaupunkipyöräpalvelu toimii nykyisellään itse tuottamallaan sähköllä, 
asemat aurinkokennoilla ja pyörät dynamoillaan. Pyörät lataavat ajet-
taessa omia akkujaan, jotka kylmällä säällä vähemmän käytettyinä 
saattaisivat tyhjentyä. Asemien akkuja täytyy jo nyt lokakuussa vaihtaa, 
kun auringonvalo on vähissä. Jos kautta pidennettäisiin syksystä, olisi 
kaikille käytössä oleville asemille vedettävä sähköt. Tämä on mahdol-
lista, mutta kustannus olisi merkittävä ja asemien sijoittelun joustavuus 
vähenisi suurempien rakennustöiden myötä. Asemien kytkeminen säh-
köverkkoon maksaisi kaupunkipyöräpalvelun operaattorin arvion mu-
kaan noin 900.000 euroa. Ympärivuotisen operoinnin lisäkustannus ny-
kyisen vuosittaisen maksun (n. 1,3 Meur) lisäksi olisi noin 550.000 eu-
roa/vuosi. Tämä summa sisältää arvion asemien talvikunnossapidosta 
palvelun operaattorin toteuttamana, sekä kaluston muutostarpeet ja ku-
lumisen. Pyöriin vaihdettaisiin nastarenkaat. Lisäksi kaupungin olisi va-
rauduttava katujen lumenpoiston lisäresurssitarpeeseen, sillä pyörä-
asemat veisivät lumen välivarastointipaikkoja, jolloin se on aurattava 
suoraan ajoneuvon kyytiin, kun läjitystilaa ei ole. Näistä luopuminen li-
säisi kaupungin kokonaiskustannuksia. Myös vahingonkorvausvastuut 
ja kadun kunnossapidon toimintamalli olisi määriteltävä uudelleen.

Nykyinen kaupunkipyöräasemien jokavuotinen asentaminen ja purka-
minen aiheuttavat kustannuksia, jotka vältettäisiin asemien ympärivuo-
tisella käytöllä. Käyttökauden pidentäminen syksystä vaatisi sähköverk-
koon kytkemistä, joten tätä vaihtoehtona tarkastellessa olisi syytä kes-
kustella myös ympärivuotisuudesta, sillä kustannusten ero näiden välil-
lä saattaa olla pieni.
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Kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotinen käyttö nähdään selvittämisen 
arvoisena asiana, se palvelisi asiakkaita paremmin ja toisi palvelulle 
luotettavuutta, kun pyörät olisivat aina käytössä. Ympärivuotisen pyö-
räilyn edistäminen olisi myös Helsingin kaupungin pyöräilyn kulkuta-
paosuuden kasvattamistavoitteen mukaista. 

Talvella käytössä voisi olla esimerkiksi vain osa asemista ja pyöristä, 
kun tilaa on rajallisemmin ja käyttäjiä vähemmän. Kaupunkipyöräpalve-
lun käyttäjämäärät laskevat jo syksyllä merkittävästi, joten pienempi 
määrä pyöriä todennäköisesti riittäisi kattamaan kauden palvelutar-
peen. Toisaalta asemaverkon on säilyttävä riittävän tiheänä, jotta var-
mistetaan palvelun palvelukyky osana matkaketjua. Kauden 2017 tilas-
tojen mukaan lokakuussa matkoja tehdään keskimäärin noin 2,9 jokais-
ta pyörää kohti päivässä koko kaudelle keskiarvon ollessa n. 7 mat-
kaa/pyörä/päivä ja kesän vilkkaimpina päivinä jopa 11,5 matkaa/pyö-
rä/päivä. 

Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen käyttöön liittyy merkittä-
viä epävarmuuksia, on ennen päätösten tekemistä tarkoituksenmukais-
ta 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaistamisen sekä Espoon kau-
punkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin sekä 2) kartoittaa mui-
den, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kaupunkien kuten Turun ko-
kemuksia ympärivuotisesta palvelusta. Näin tulevaisuudessa mahdolli-
sesti tehtävän palvelun laajennuksen päätöksenteon tueksi on saatavil-
la riittävää tietoa.

Käsittely

08.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään esityslistan sivun 3 esitteli-
jän perusteluosan viimeisen kappaleen ensimmäistä virkettä maininnal-
la Turusta seuraavasti: Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen 
käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätösten teke-
mistä tarkoituksenmukaista 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaista-
misen sekä Espoon kaupunkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin 
sekä 2) kartoittaa muiden, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kau-
punkien kuten Turun kokemuksia ympärivuotisesta palvelusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 241
V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen käve-
lyreitin parantamiseksi

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää millä keinoin Kumpulan kampusalueelle 
johtava jalankulkureitti voidaan korjata turvalliseksi kävelyreitiksi yhdes-
sä tontin omistajan kanssa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaa-
san tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee Helsingin Yliopistokiinteis-
töt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevan tontin läpi. 
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön 
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden 
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada 
lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta kehotti kaupunkiympäristön toimialaa 
neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin 
turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaava-
muutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantami-
nen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Hankenumero 5264_160

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimas-
sa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti 
on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodos-
tuneen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle ja-
lankululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyy-
piltään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsin-
gin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön 
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden 
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada 
lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa 
ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon 
parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennus-
hankkeen toteutumista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopis-
ton kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikun-
nossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraa-
van rakennushankkeen toteutumista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
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§ 242
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistys-
käytön kehittämisestä

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää parhaat keinot Vartiosaaren avaamiseksi laa-
jempaan käyttöön ja ryhtyy toimiin Vartiosaaren virkistyspalvelujen ke-
hittämiseksi ja sujuvan kulkuyhteyden avaamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vartio-
saaressa on nykyisin noin 7,5 km polkuverkostoa. Kaupungin ylläpitä-
miä virkistyspalveluja ei ole. Vesiliikenneyhteydet saareen toimivat kau-
pallisin perustein. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Var-
tiosaaren osayleiskaavassa on painotettu asumisen lisäksi virkistys-
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käyttöä. Helsingin hallinto-oikeus on 5.2.2018 kumonnut Vartiosaaren 
osayleiskaavaa koskevan päätöksen sekä Helsingin yleiskaavaa kos-
kevan päätöksen mm. Vartiosaarta koskevien merkintöjen osalta. Pää-
tökset eivät ole lainvoimaisia.

Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
nen voisi tässä tilanteessa perustua lähinnä väliaikaisluonteisiin, verrat-
tain kevyisiin ratkaisuihin, jotka eivät vaikuta jatkosuunnitteluun. 

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan väliaikainen virkistyskäyttö voisi 
painottua retkeilyyn. Kustannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun 
kannalta neutraalein vaihtoehto olisi järjestää virkistyksen perustarpeet 
esim. yksi polkureitti, grillipaikka, ulkokäymälä ja uimapaikka. Näiden 
investointien kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Rantautu-
mismahdollisuuksien parantamiseksi on mahdollista tarjota yksi nykyi-
nen kaupungin kiinteistöjä palveleva laituri yleiseen käyttöön. Kulttuuri- 
ja vapaa-ajan toimiala vastaa laiturin ylläpidosta.

Kevyen liikenteen siltaratkaisut ovat kaupunkiympäristölautakunnan 
mukaan kustannuksiltaan noin 1-1,2 milj. euroa. Kaupunginhallitus kat-
soo, että saaren tulevan kehittämisen kannalta siltayhteyden tekeminen 
tässä tilanteessa ei ole perusteltua. Vesiliikenteen kehittämisratkaisuna 
kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt tuettua vesibussiliikennettä. 
Tällöin kaupunki tekisi vesibussiyrittäjän kanssa sopimuksen Reposal-
men ja Vartiosaaren välin liikennöinnistä ja vesibussi kulkisi 3 kk 12 
tuntia päivässä. Kustannuksiksi on arvioitu noin 100 000 euroa kesäs-
sä. 

Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ul-
koilupalvelujen ylläpidon piiriin. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
nen ei sisälly kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 73

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan Hel-
singin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on muun 
muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä 
saariston palvelujen kehittäminen. 

Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, 
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja ui-
mapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saa-
reen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnos-
tamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytös-
sä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskel-
mien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa 
euroa. 

Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari - 
Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen lii-
kennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakaniemes-
tä, että Vuosaaresta.

Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydes-
sä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesilii-
kennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät käy-
tännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkistys-
palveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen li-
säisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.   

Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytra-
kenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta ra-
kentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnit-
telua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren 
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uu-
den laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo 
tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla ny-
kyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön, 
mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. 
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi järkevä ja tar-
koituksenmukainen.  

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun.  Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukoh-
teena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan 
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja 
riittävät investointimäärärahat.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisätään uusi kohta kappaleeksi 8:

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen 7 loppuun

Laajasalon kirjastosta on takavuosina lainattu ihmisille soutuveneitä 
josta on hyviä kokemuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle hankittaisiin kaksi soutuvenettä 
liiveineen. Tämä parantaisi Vartiosaaren saavutettavuutta ja tukisi me-
rellistä strategiaa. Liikuntapalvelut voisi huolehtia veneen kunnossapi-
dosta ja kirjasto toimisi avainten lainaamona.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 79

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa 26.10.2016. Osayleiskaavassa Vartiosaareen esitetään asumista 
5 000 - 7 000 asukkaalle. Kaavassa on vahva painotus myös Vartio-
saaren virkistyskäytölle: saaren ranta-alueet kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaine huvilamiljöineen ovat virkistysaluetta, samoin saaren keskio-
sien laaksoalueet osittain. Marraskuussa 2017 kaupunginvaltuusto 
päätti, että Vartiosaaren asemakaavoitus keskeytetään valtuustokau-
den 2018 - 2021 ajaksi.

Kaupunginhallitus antoi toukokuussa 2017 lausunnot Helsingin hallinto-
oikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta ja Helsingin uudesta yleis-
kaavasta tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus on antanut 
5.2.2018 valitusten johdosta päätökset, joilla on kumottu valtuuston 
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva päätös ja valtuuston Helsingin 
uutta yleiskaavaa koskeva päätös mm. Vartiosaarta koskevien merkin-
töjen osalta. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. 

Vartiosaaren virkistyskäytön edistäminen ja ennakoiva suunnittelu on 
perusteltua Laajasalon voimakkaan täydennysrakentamisen vuoksi. 
Parinkymmenen vuoden päästä Laajasalossa asuu arviolta 36 000 
asukasta, joten saaren asukasluku kaksinkertaistuu. Vartiosaari tulee 
olemaan vetovoimainen lähivirkistyskohde laajasalolaisille ja kaikille 
helsinkiläisille.

Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, ja parempi yhteys saa-
reen toteuttaa kulttuuripuiston strategista suunnitelmaa.

Vartiosaaren virkistyskäyttö ja kulkuyhteydet nykyisin

Vartiosaari on 82 hehtaarin kokoinen, melko luonnontilainen saari aivan 
Laajasalon kupeessa. Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvila-
kulttuurimiljöö sekä vaihtelevat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet 
virkistyskäytölle. Saaren virkistyskäytön lisääntyminen on toivottavaa 
myös ennen osayleiskaavan toteuttamista. Vartiosaaren nykyistä virkis-
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tys- ja retkeilykäyttöä on rajoittanut erityisesti saaren huono saavutetta-
vuus. Vartiosaaressa ei ole kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja.

Sillan tai säännöllisesti liikennöivän lauttayhteyden puute on johtanut 
Vartiosaaren vähäiseen virkistyskäyttöön. Helsingin kaupunki on tehnyt 
periaatepäätöksen, että vesiliikenneyhteydet toimivat kaupallisin perus-
tein eikä vuoroveneliikennettä Vartiosaareenkaan tueta. Nykyisellä kes-
kimäärin 500 matkustajalla vuodessa liikennöinti saareen ei ole ollut ta-
loudellisesti kannattavaa. Saareen pääsee veneellä, mutta yleistä ve-
nelaituria tai poijupaikkoja veneilijöille ei tällä hetkellä ole. Talvisin saa-
reen on kuljettu myös saaressa ympärivuotisesti asuvien tekemää jää-
tietä pitkin.

Kaupunki omistaa Vartiosaaresta 90% eli noin 74 hehtaaria. Tästä 
vuokrattuina huvilakiinteistöinä eri yhdistyksille on noin 15 hehtaaria. 
Yksityiset kiinteistöt sijoittuvat pääosin saaren ranta-alueille. Yksityisiä 
ja vuokrattuja huvilakiinteistöjä lukuun ottamatta saari on vapaasti kaik-
kien käytettävissä. Saaren vapaata virkistyskäyttöä on rajoittanut myös 
yksityisten kiinteistöjen ja julkisen alueen rajojen epäselvyys. Lisäksi 
Vartiosaari mielletään yksityiseksi lomasaareksi huolimatta kaupungin 
suuresta maanomistuksesta. 

Saaressa on noin 7,5 kilometriä nykyistä polkuverkostoa. Vartiosaari-
seura ylläpitää luontopolkua. Pääosa poluista kulkee sisämaassa, sillä 
suurin osa rannoista on yksityisiä tai vuokrattujen huviloiden käytössä. 
Rannassa kulkeminen on haastavaa, koska käyttäjän on vaikea hah-
mottaa yksityisen ja julkisen tilan rajoja. Nykyisin yksityiset rannat hei-
kentävät saaren avointa virkistyskäyttöä, koska kävijä odottaa merellis-
tä miljöötä ja ranta-alueiden vapaata käyttöä. Vartiosaaren osayleis-
kaavassa rannat avataan virkistyskäytölle kaupungin omistamien huvi-
lakiinteistöjen osalta ja rantareitin rakentaminen mahdollistuu.

Suurin osa Vartiosaaren virkistystoiminnasta on kaupungin omana toi-
mintaa, kuten  kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyden toi-
mialan nuorille suunnattu kesätoiminta. Vartiosaaressa ei ole nykyään 
kaupungin ylläpitämiä yleisiä virkistyspalveluja. Muita virkistystoimintoja 
Vartiosaaressa ovat muun muassa Vartiosaari-seuran kautta vuokratta-
vat viljelypalstat, joita on 50 kappaletta. Vartiosaaren luonto- ja eläintal-
liyhdistys ry toimii vanhassa tallipihapiirissä pitäen muun muassa vuo-
hia. Lisäksi saarella toimii kaupungin vuokraamissa huviloissa monia 
yhdistyksiä, kuten Vailla vakinaista asuntoa ry, Pienperheyhdistys ja 
Merikuvaajat. 

Vartiosaaren kulkuyhteyksien parantaminen

Siltayhteys
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Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kulkuyhteyksiä Vartiosaareen voi-
taisiin parantaa kevytrakenteisen sillan avulla. Siltayhteyden toteuttami-
nen tarjoaisi parhaan virkistysyhteyden saareen, mutta on kustannuk-
siltaan merkittävä. Halvimmillaan vaatimaton, kevytrakenteinen kevyen-
liikenteen silta maksaisi 1,5 miljoonaa euroa. Sillan hinta nousee, mikäli 
vedenalaisissa perustusolosuhteissa on ongelmia. Sillan alituskorkeu-
den tulee olla 5 metriä, jotta toimiva veneväylä säilyy.

Väliaikainen, vuokrattava kevyenliikenteen silta maksaa 1 000 000 eu-
roa / viisi vuotta ja siitä eteenpäin arviolta 140 000 euroa / vuosi. Väliai-
kainen silta voitaisiin rakentaa siten, että sen alituskorkeus olisi 5 met-
riä, joka mahdollistaisi veneilyn. Väliaikaista siltaa voitaisiin käyttää 
myös saaren rakentamisen alkuvaiheen maansiirtotöissä.

Vaihtoehtona voisi olla myös ponttonisiltaratkaisu, kuten Uunisaaressa, 
jolloin saareen pääsisi siltaa pitkin veneilykauden ulkopuolella noin lo-
kakuusta huhtikuuhun. Putkikellukkeisen ja puurunkoisen ponttonisillan 
toteuttaminen maksaa noin 100 000 euroa, jonka lisäksi kustannuksiin 
lukeutuisivat vuosittaiset kuljetus-, ankkurointi- ja huoltokulut. Tämä 
edellyttää myös luvan Liikenneviraston meriväyläyksiköltä, koska Re-
posalmessa kulkee veneväylä.

Vesiliikenteen kehittäminen

Vesiliikenteen kehittämistä tehdään osana Merellisen Helsingin strate-
giaa. Tästä huolimatta Vartiosaareen voidaan järjestää erillisyhteys ha-
luttaessa. Vesibussi voisi kulkea kesäkuun alusta elokuun loppuun 12 
tuntia päivässä. Tämä maksaa 100 000 euroa kesässä. 

Vartiosaaren yhteyksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa erilai-
set lossiratkaisut ovat usein nousseet esiin. Esimerkiksi pienen kau-
punkilossin, kuten Turussa jokilossina toimiva Förin, vuosittaiset käyttö-
kustannukset ovat noin 250 000 euroa sekä lisäksi mahdolliset jään-
murtokulut noin 15 000 euroa / kuukausi. Kaupunkilossin toteuttaminen 
maksaa noin 0,5 - 1 miljoonaa euroa. Kaupunkilossi voi toimia ympäri 
vuoden, eikä se estä veneilyä. Kaupunkilossia voitaisiin käyttää myös 
muualla Helsingin saaristossa Vartiosaaren sillan valmistumisen jäl-
keen. 

Muita lossivaihtoehtoja ovat käsikäyttöiset vinssi- tai kapulalossit. Tu-
russa on ollut käytössä käsikäyttöinen vinssilossi. Se oli 6 metriä pitkä 
ja kyytiin mahtui 12 ihmistä, myös polkupyörien kuljetus oli sallittua. 
Vinssilossi oli käytössä noin puolet vuodesta. Lossi ja sen rantalaiturit 
maksoivat yhteensä noin 230 000 euroa (vuonna 2005). Vinssilossi 
poistettiin käytöstä jatkuvan ilkivallan ja toimintahäiriöiden vuoksi. Var-
tiosaaren tapauksessa vinssilossin ongelmana on hitaus: 130 metriä le-
veän Reposalmen yli vinssaaminen kestäisi lähes 30 minuuttia ja vaati-
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si hyväkuntoisen vinssaajan. Lisäksi vinssilossin vaijerit kiristyvät käy-
tössä noin puolen metrin syvyyteen veden alla, joka estää veneilyn sil-
loin, kun lossi on käytössä. Vaijerit aiheuttavat myös turvallisuusriskin 
veneilijälle, mikäli veneilijä ei huomaisi lossin olevan liikkeellä. 

Kapulalossi ei myöskään toimisi Reposalmessa, koska lossin vaijeri 
kulkisi ilmassa estäen veneilyn. 

Rantautumismahdollisuuksien parantaminen

Rantautumismahdollisuuksia voidaan parantaa rakentamalla uusia lai-
tureita Vartiosaareen. Laituri maksaa noin 30 000 euroa.

Vaihtoehtona rantautumismahdollisuuksien parantamiseksi on osoittaa 
kaupungin huviloihin kuuluva laituri käyttöön. Sopivaksi laituriksi on jo 
katsottu Kalliorannan lahden pohjukassa sijaitseva ponttonilaituri, joka 
palvelee nykyisin useampaa kaupungin kiinteistöä. Kaupunkiympäris-
tön toimialalla on valmiudet tarjota laituri yleiseen käyttöön yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, joka vastaisi laiturin ylläpidos-
ta. Laituri tulee tällöin merkitä selvästi yleisessä käytössä olevaksi.

Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen

Vartiosaaren väliaikainen virkistyskäyttö voi  painottua retkeilyyn, eikä 
se vaatisi suuria virkistyspalveluinvestointeja. Esimerkiksi yhden polku-
reitin, grillipaikan, ulkokäymälän ja uimapaikan toteuttaminen tukee vir-
kistyskäyttöä. Vartiosaaren opasteita tulee myös parantaa ja laatia hy-
vä opaskartta, jossa näkyisivät yksityiset ja yleiset alueet. Grillipaikka 
pöytäryhmillä maksaa noin 10 000 euroa, yhden noin kolme kilometriä 
pitkän polkureitin (ei esteetön reitti) rakentaminen noin 153 000 euroa  
sekä opastuksen laatiminen, infotaulut ja viitoitukset yhteensä noin 20 
000 euroa. Ulkokäymälä maksaa noin 5 000 euroa. Uimarannan kun-
nostaminen kevytrakenteisen pukusuojan kanssa maksaisi noin 10 000 
euroa. Yhteensä investointien kustannukset olisivat noin 200 000 eu-
roa.

Saaren keskiosan laaksoalue on melko esteetön, mutta saaren voimak-
kaiden korkeusvaihtelujen vuoksi yleisesti esteettömien ulkoilureittien 
toteuttaminen on haastavaa. Yksityiskäytössä olevien ranta-alueiden 
vuoksi rantareittiä ei voida toteuttaa tällä hetkellä, vaan se mahdollistuu 
osayleiskaavan maankäytön myötä.

Mikäli yhteydet saarelle ovat paremmat, myös yhdistysten järjestämät 
tapahtumat ja virkistyspalvelut lisäisivät Vartiosaaren virkistystarjontaa. 
Esimerkiksi viljelypalstojen määrää voidaan lisätä kulkuyhteyksien pa-
rantuessa.
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Loppupäätelmä

Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvilakulttuurimiljöö sekä vaih-
televat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet virkistyskäytölle. Vartio-
saaren virkistyskäytön kehittäminen ja kulkuyhteyksien parantaminen 
on toivottavaa.

Kaupunginvaltuuston Vartiosaaren asemakaavoituksen keskeyttämis-
päätöksen jälkeen virkistystä palvelevan sillan rakentaminen vaatii pää-
töstä Vartiosaaren kehittämisen suunnasta. 

Kulkuyhteyksiä voidaan parantaa erilaisilla siltaratkaisuilla, erityyppisillä 
lossiratkaisuilla tai veneyhteydellä. Rantautumismahdollisuuksia on 
mahdollista kehittää rakentamalla uusia laitureita tai ottamalla joku kau-
pungin nykyisistä laitureista käyttöön. 

Virkistyspalveluita on mahdollista kehittää retkeilypainotteisesti. Kus-
tannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun kannalta neutraalein tapa on 
lähivuosina järjestää saareen tuettu vesibussiliikenne sekä saareen vir-
kistyskäytön perustarpeet (polun ja laiturin kunnostus tai uusi laituri, 
käymälä, uimarannan pukusuoja, grillipaikka, opastus). Kustannuksia 
tästä kertyisi arviolta noin 1 - 1,2 miljoonaa euroa.

Vartiosaaren väliaikaiseen virkistyskäyttöön tai kulkuyhteyksien paran-
tamiseen ennen osayleiskaavan toteutumista ei ole rahoitusta talousar-
vioehdotuksessa, vaan ne vaativat toteutuakseen erillisrahoituksen. 
Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden ylläpidon piiriin. Myös ylläpito tar-
vitsee uusia resursseja.

Samalla, kun Vartiosaaren laajempi virkistyskäyttö vähitellen käynnis-
tyisi, voidaan tarkemmin tutkia ponttoni- tai väliaikaisen sillan rakenta-
mismahdollisuuksia. Riippumatta siltaratkaisusta sen vaikutukset nyky-
tilanteeseen sekä sopiminen mahdollisen myöhemmän asuntorakenta-
misen yhteyteen vaatii sekä tarkempaa selvittämistä, suunnittelua ja in-
vestointimäärärahoja.

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681
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ollipekka.aalto(a)hel.fi
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§ 243
V 16.5.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevalois-
ta Turunlinnantielle

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Turunlinnantien liikenneturvallisuutta parannettaisiin 
esimerkiksi asentamalla liikennevalot, nopeusrajoituksin tai muilla kei-
noilla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että tapahtunei-
den liikenneonnettomuuksien määrissä Turunlinnantiellä ei ole tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia kymmenen viime vuoden aikana. Henkilöva-
hinkoihin johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempaa vä-
hemmän.
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Turunlinnantien liikennejärjestelyistä on vuonna 2007 laadittu liikenne-
suunnitelma, joka on länsipään osuudelta toteutettu. Marjaniementien 
liittymästä itään olevan osuuden toteutus jäi odottamaan Östersundo-
miin suuntautuvaksi kaavaillun raideratkaisun selkeytymistä. 

Vuonna 2007 hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa on tarpeen päivittää 
huomioon ottaen mm. tilavaraukset uuden maankäytön ja joukkoliiken-
teen tarpeisiin. Suunnitelman tarkistuksessa arvioidaan myös mm. va-
lo-ohjauksen tarve. Itäkeskukseen päättyvän Raide-Jokerin liikennejär-
jestelyjen yhteydessä toteutetaan Turunlinnantien pohjoisreunan leven-
netty ja pyöräilystä eroteltu jalkakäytävä sekä kaista- ja keskikoroke-
muutoksia Raaseporintien ja Olavinlinnantien välisellä osuudella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuun-
nitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). 
Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen 
kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistai-
seksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlin-
nantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on to-
teutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä 
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itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itä-
keskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumis-
ta. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle 
pikaraitiotielinjalle.  

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa 
idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Tu-
runlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihte-
lua ajoaikaan.  Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toi-
menpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien 
liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liiken-
nesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunki-
suunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuk-
sien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen 
vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta hen-
kilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perus-
teella aikaisempaa vähemmän.     

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn 
liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuiten-
kin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja 
varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä 
joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet 
ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. 
Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu aina-
kin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee en-
si vuosikymmenen puolelle. 

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä 
edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jon-
ka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet 
Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja 
edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin 
suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muo-
dostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on 
myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien väli-
suojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan 
matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennä-
köistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisäänty-
vät.
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
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§ 244
V 16.5.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämi-
sestä osaksi koulupäivää

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten 
ja nuorten koulupäiviin valinnaista ja vapaa-ehtoista harrastustoimintaa, 
jonka järjestämiseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuri-
toimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä muut yhteistyötahot. 
Esitys tukee pormestarin esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosil-
le 2017-2021.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin.
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Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäi-
vää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimin-
taa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä.

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herät-
täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulu-
jen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäi-
vän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
2017.  Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän kanssa yhteisten toi-
mintamallien rakentaminen koulupäiviin. Helsingin toimintamalli jakau-
tuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimintaan sekä 
toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty koulupäi-
vään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. 

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on melko myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun "Nuorista Suomessa" (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
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vuodesta 2013. Perheen taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivi-
suuteen.

Liikuntapalveluissa aloitteessa esitettyyn tavoitteeseen on vastattu vuo-
desta 2010 matalan kynnyksen EasySport- ja FunAction-liikuntapalve-
lumallien avulla. Em. liikuntaryhmät tarjoavat yhteensä yli 65 eri laji-
vaihtoehtoa. Alakoululaisille suunnatun EasySport-toiminnan puitteissa 
viikottaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä noin 150. Yläkoulu-
laisille FunAction-tunteja järjestetään viikottain noin 28 liikuntapaikassa, 
joista kuusi on kouluja. Vuonna 2017 yläkoululaisille toteutettiin koulu-
päivien aikana 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn Kick off -
tapahtuma, jossa liikkui 3 400 oppilasta opettajineen. Lisäksi Helsingin 
liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon ja Vantaan liikun-
tatoimien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kans-
sa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action Day” -tapahtuman. 
Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta järjestettävän European 
Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suomessa. Päivän aikana  
yli 30 000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja la-
jiliittojen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syr-
jäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuu-
den sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelua-
lueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Mo-
ve! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toiminta-
kyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoitukse-
na on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille ylä-
koulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat 
riittämättömiltä. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimi-
vaa palveluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalve-
lun välille.

Harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja ke-
hitykselle on tärkeä. Monipuolinen harraste- ja kerhotoiminta tukee las-
ten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Helsingissä on 
hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa harrastustoiminta 
osaksi koulupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toi-
mintaa koulun tiloissa kehitetään edelleen. On tärkeää, että kaupungin 
eri hallintokunnat jatkavat jo olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä 
kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa harrastustoiminnan 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. Strategiakauden tavoitteena on ko-
keilla mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi 
vapaaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa.
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Sami Sarvilinna
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Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 10

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Mirita Saxberg on yhdessä 28 muun kaupunginvaltuutetun kanssa tart-
tunut tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan, eli lasten ja nuorten harrasta-
miseen ja liikkumiseen. He esittävät valtuustoaloitteessaan, että Helsin-
gin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten ja nuorten koulu-
päiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka järjestä-
miseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjas-
tot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Aloitteen tekijät 
tukeutuvat pormestarin esitykseen Helsingin kaupunkistrategiaksi vuo-
sille 2017–2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että jo-
kaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja ”lapsia ja nuoria liikutetaan 
yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa 
ja kouluissa.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että har-
rastustoiminnan järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa osana koulupäivää lisätään. Laajamittainen harrastustoiminnan 
lisääminen kouluissa ja siirtyminen kohti kokonaiskoulupäivän mallia 
edellyttäisi lisäresursseja ja koko harrastustoiminnan kentässä tapahtu-
vaa kulttuurista muutosta. 

Muutokset koulun ja harrastustoiminnan käytänteissä aloitteessa esitet-
tyyn suuntaan eivät tapahdu nopeasti, sillä ne edellyttävät merkittävää 
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muutosta koulujen toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Harrastus-
ten lisäämisessä koulupäivää tulee edetä vaiheittain. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala vahvistaa ja lisää omilla toimillaan koulupäivän jäl-
keen toteutettavaa harrastustoimintaa. Koulun yhteydessä toteutettu 
harrastustoiminta on tärkeää, mutta myös koulujen ulkopuolella tapah-
tuvalla harrastustoiminnalla on merkittävä arvo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, koulupäivään kytkeytyvää 
harrastustoimintaa tulisi lisätä erityisesti perusopetuksen alemmilla 
luokka-asteilla. Yläkouluikäiset nuoret hyötyvät siitä, että Helsingissä 
matka harrastuksiin ei ole pitkä ja voi useimmiten tapahtua julkisen lii-
kenteen avulla. Laajaa ja myös koulun ulkopuolinen harrastustarjonta 
on vanhempien nuorten etu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää st-
rategian päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, 
tärkeänä.

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on varsin myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun “Nuorista Suomessa” (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
vuodesta 2013. Myönteistä on myös se, että liikunnan suosio on kas-
vussa. Vuoden 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
nuorista 91 prosenttia sanoo harrastavansa jotain liikuntaa. Teini-iässä 
osa nuorista lopettaa liikuntaharrastuksen, mutta 20 ikävuoden jälkeen 
liikuntaa harrastavien nuorten osuus ikäluokasta jälleen kasvaa. 

Perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen 
Suomessa erityisen selkeästi. Hyvin toimeentulevien perheiden pojat 
liikkuivat noin yhdeksän prosenttia ja tytöt noin kuusi prosenttia ylei-
semmin kuin heikosti toimeentulevien perheiden nuoret. Sekä nuoriso- 
että liikuntapalvelut ovatkin lisänneet merkittävästi matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi FunAction, EasySport, Nutafudis).

Liikuntapalveluissa (aiemmin liikuntavirasto) aloitteessa esitettyyn ta-
voitteeseen on vastattu vuodesta 2010 lähtien matalan kynnyksen Ea-
sySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Palveluiden kehittä-
mistyö käynnistettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakaudella 
2009-2013, jolloin tavoitteena oli tehdä liikunnan harrastaminen mah-
dolliseksi kaikille peruskouluikäisille lapsille helpolla ja edullisella taval-
la.

 Palveluiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seik-
koihin: Liikuntapalvelun tulisi olla tasoltaan sellaista, että ryhmiin on 
mahdollista osallistua minkälaisilla liikuntataidoilla ja valmiuksilla tahan-
sa, ja liikunnanohjauksen luonteen tulisi olla leikkimielistä - turhaa suo-
rituskeskeisyyttä haluttiin välttää. Lisäksi palvelun tulisi löytyä läheltä 
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lasta, lapsen ja nuoren omasta arkisesta elinpiiristään. Suurin osa pal-
velusta päädyttiin näin ollen järjestämään joko koulun liikuntasaleissa 
tai koulujen läheisyydessä sijaitsevissa liikuntapaikoissa. 

EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmät tarjoavat nykyään yhteensä yli 
65 eri lajivaihtoehtoa. Alakouluikäisille suunnatun EasySport-toiminnan 
puitteissa viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä n. 150, ja 
toimintaan osallistuu yli 3 500 lasta yhden toimintakauden aikana. Lii-
kuntakertoja vuoden aikana kertyy noin 45 000 kertaa. Liikuntaryhmiä 
järjestetään vaihtelevasti lähes 40 eri koululla ja noin 30 muussa liikun-
tapaikassa. 

Yläkoululaisille tarkoitettuja FunAction-tunteja järjestetään viikoittain 
noin 28 liikuntapaikassa, joista ainakin kuusi on kouluja. Nuoret ostavat 
ryhmiin osallistumisen oikeuttavia liikuntakortteja (20€/toimintakausi) 
yhden kauden aikana noin 350–400, ja vuonna 2017 liikuntakertoja ker-
tyi yhteensä noin 27 922. Yläkoululaisille toteutettiin lisäksi koulupäi-
vien aikana yhteensä 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn 
Kick off -tapahtuma, jossa liikkui yhteensä 3 400 oppilasta opettajineen. 
Lisäksi Helsingin liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon 
ja Vantaan liikuntatoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ope-
tushallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action 
Day” -tapahtuman. Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta jär-
jestettävän European Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suo-
messa, ja se järjestettiin tänä vuonna Vantaalla. Päivän aikana reilu 30 
000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliitto-
jen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syr-
jäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuu-
den sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelua-
lueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Mo-
ve! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toiminta-
kyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoitukse-
na on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille ylä-
koulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat 
riittämättömiltä. Aloite KouluPT:n tapaamisesta voi tulla koulun henkilö-
kunnalta, kouluterveydenhoitajalta, oppilaan vanhemmalta tai oppilaalta 
itseltään. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimivaa pal-
veluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalvelun vä-
lille.

Mainittujen palvelujen lisäksi liikuntapalvelut ovat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa jalkauttaneet Liikkuva koulu -ohjelmaa 
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helsinkiläisiin peruskouluihin vuodesta 2012 lähtien niin ikään ulkopuo-
lisella rahoituksella. Vuoden 2016 päättyessä kaikki kaupungin perus-
koulut olivat rekisteröityneet mukaan ohjelmaan, ja syksyllä 2017 ohjel-
man pilotointi on käynnistetty myös toisella asteella. 

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on resurssien puutteen 
vuoksi vasta aluillaan. Liikuntapalvelut on kuitenkin kahtena edellisenä 
keväänä järjestänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kaikille helsin-
kiläisille esiopetuksessa oleville lapsille kolmipäiväisen EasySport-lii-
kuntatapahtuman Töölön Kisahallissa. Näiden kolmen päivän aikana 
Kisahallilla kävi liikkumassa arviolta noin 2300 esikouluikäistä lasta. 
Marraskuussa 2017 liikuntapalvelut valmistelivat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi 
hankehakemuksen, jonka avulla olisi tarkoitus kehittää ”Liikkuvan arjen 
rakenteita varhaiskasvatuksessa”.

Kuluneiden vuosien aikana liikuntapalveluissa on panostettu helsinki-
läisten liikuntaseurojen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön monin 
eri tavoin. Yhteistyökumppaneille on mm. järjestetty ilmaista koulutusta, 
jonka tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten liikunnan parissa va-
paaehtoistyötä tekevien ohjaajien osaamista sekä ymmärrystä lasten ja 
nuorten liikunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Onnistuneen toiminnan järjestämisessä sujuva yhteistyö kasvatus- ja 
koulutus -toimialan kanssa on välttämätöntä. Mitä paremmin koulujen, 
liikuntaseurojen ja liikuntapalvelun välinen yhteistyö saadaan toimi-
maan, sitä paremmin kouluilla toteutettavat matalan kynnyksen liikunta-
palvelut palvelevat kaupunkimme lapsia ja lisäävät heidän fyysistä aktii-
visuuttaan. 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -hankkeessa 
(2013–2017, ks. vapari.munstadi.fi) on kehitetty ja tutkittu koulujen ja 
vapaa-ajan, erityisesti harrastuksiin ohjaamisen yhteistyötä. Nuoren ko-
ko yläkoulun ajan, eli noin 13–16-vuotiaana, luokalla oli oma nimetty 
nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa harrastus määritellään säännölliseksi, 
mielihyvää tuottavaksi nuoren omaksi jutuksi. Hankkeessa ilmeni, että 
koulutila harrastuspaikkana houkuttelee sitä enemmän, mitä lähempä-
nä nuoren kotipiiriä ja vapaa-ajan sosiaalisia suhteita se fyysisesti si-
jaitsee. 

Kuitenkin koulussa järjestettyjä harrastustoimintoja vetovoimaisemmiksi 
osoittautuivat ammattimaisten harrastustoimijoiden järjestämät harras-
tukset, joita nuoret saivat kokeilla muualla kuin koulun alueella. Ohjaa-
jien tuki lisäsi nuorten kaupungissa liikkumisen kykyjä ja taitoja käyttää 
palveluita oma-aloitteisesti. Tuki lisäsi nuoren kaupunkipääomaa ja 
avasi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien ovet konkreettisesti. 
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Näin harrastukset tulivat nuorelle tutuksi ja nuoren oma harrastusvalin-
ta mahdolliseksi ja merkitykselliseksi. Harrastusten järjestäminen pel-
kästään koululla ei olisi mahdollistanut tätä muun harrastamisen tuo-
maa elinpiirin laajentumista.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 139

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäi-
vää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimin-
taa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pitää tärkeänä, että tunniste-
taan harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja 
kehitykselle. On tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat jatkavat jo 
olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä kaupallisten ja yleishyödyl-
listen toimijoiden kanssa harrastustoiminnan toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi.

Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä. 

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
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kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herät-
täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulu-
jen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäi-
vän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
2017. Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja 
koulutuksen kärkihanketta. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän 
kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Koulujen 
tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutospro-
sesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktii-
vista oppimista tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Helsingin toiminta-
malli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimin-
taan sekä toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty 
koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. Monipuolinen harras-
te- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvoin-
tia ja oppimista. Helsingissä on hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan kanssa harrastustoiminta osaksi kou-
lupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa kou-
lun tiloissa kehitetään edelleen. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla 
mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi va-
paaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa

Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta kaupunki voi tarjota mah-
dollisimman monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän välittö-
mässä yhteydessä ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa, on selvitettävä näiden harrastustoiminnasta vastaavien tahojen 
resursointitarpeet, sekä edellytykset harrasteiden järjestämiseksi."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta vapaaehtoisen harrastustoi-
minnan voidaan katsoa olevan koulupäivän välittömässä yhteydessä, 
olisi toimialan selvitettävä, miten lapset liikkuisivat koulun ja harrastus-
paikan välillä, mikäli se ei sijaitse omalla koululla."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi
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§ 245
V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiek-
kakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakenttä muutetaan teko-
nurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset har-
joitteluolosuhteet jalkapallon harrastamiseen kuin pienemmissäkin kau-
punginosissa, joissa on tekonurmikenttä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan 
lausuntoon.

Kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
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si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki joulukuussa 2017 kau-
punkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin 
osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 
500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttami-
seen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan 
Kannelmäen tekonurmen lisäksi rakennetaan  tekonurmi Latokartanon 
kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuo-
sien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä 
enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Liikuntaolosuhteiden parantamiseen suhtaudutaan myönteisesti  ja sillä 
myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttami-
nen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikottaista käyttöä että pidentää 
niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikym-
menten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensim-
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mäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun 
puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonur-
mipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähilii-
kuntapaikka viime vuonna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolo-
suhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanter-
veysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä 
kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöai-
kaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että 
kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa 
kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investoin-
teihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennet-
taisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muutta-
miseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kau-
punkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen inves-
tointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen li-
säksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallo-
hallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta 
joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimi-
seen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 246
V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksesta

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että selvitetään mahdollisuudet siihen, että osapäivähoidossa noudate-
taan samoja mitoituksia kuin kokopäivähoidossa silloin, kun lapset ovat 
paikalla samanaikaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että päivähoitoasetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee 
hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 mo-
mentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoi-
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dossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Helsingissä toimi-
taan tämän mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsil-
le, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ 
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryh-
män koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan 
päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osa-
päivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitel-
ma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita 
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. 

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatukses-
sa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä 
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä 
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi 
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta. 

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien 
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä 
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 42 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 las-
tentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi 
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksi-
mimäärä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen siirtymi-
nen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus 
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa. 

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henki-
löstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskas-
vatuksen laatuun. Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia 
työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. 

Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan 
kaupungin perusta. Helsinki tavoittelee kaupunkistrategian mukaisesti 
yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Osa-
päiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutoksella olisi 
huomattavat talousvaikutukset ottaen huomioon se, että varhaiskasva-
tuksen lapsimäärät ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset 
kasvavat. Mahdolliset osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömi-
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toituksen muutokset ja niiden mukanaan tuomat lisäkustannukset tulee 
käsitellä osana normaalia taloussuunnitteluprosessia.

Esitys perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon lukuun 
ottamatta lautakunnan lausunnon kohtaa siitä, että henkilöstömitoituk-
sen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäi-
väisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin, kun lasten on suunniteltu 
olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra Aloite Kvsto 13122017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin 
ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen 
vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumi-
seen seuraavaa:

Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille. 
Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainit-
tu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kol-
me vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsil-
le, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ 
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryh-
män koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan 
päiväkodissa lounas.
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Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osa-
päivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitel-
ma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita 
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. 
Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi 
pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä 
lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryh-
mä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatukses-
sa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä 
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä 
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi 
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta. 

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien 
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä 
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 las-
tentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi 
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi 
määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen 
lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus 
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa. 

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henki-
löstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskas-
vatuksen laatuun. 

Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoi-
tuksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksami-
seen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta 
muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä 
edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.

Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huo-
mattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskas-
vatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kus-
tannukset. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi 
myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen 
varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan 
paikalla yhtäaikaisesti. 
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Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ole-
van hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituk-
sen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäi-
väisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu 
olevan paikalla yhtäaikaisesti. 

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ole-
van hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös 
osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhais-
kasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla 
yhtäaikaisesti. 

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdi-
rahim Mohamed, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
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§ 247
V 16.5.2018, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saa-
miseksi Helsinkiin

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuudet päiväkotibussien käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategise-
na painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään si-
ten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, et-
tä oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten 
ja päiväkotien ulkopuolella. 
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Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Osa päiväkodeista sijaitsee 
alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsä-
ryhmille. Osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julki-
sen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt selvittämään kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäi-
väkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palvelui-
den järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. 
Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on 
erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Li-
säksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päivä-
kotibussit.  Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväko-
tiratkaisuja on selvitetty. Niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuk-
siin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta. 

Kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja 
joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä 
päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä 
mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkoti-
bussien käyttöä Helsingissä: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotukse-
na on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko 
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen 
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväko-
tien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun 
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, met-
siä, puistoja ja liikennevälineitä. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista 
sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä 
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa 
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiym-
päristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkoti-
tilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkai-
suja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotarat-
kaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkoti-
kota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu 
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät 
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä me-
ressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoit-
tamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
vielä ratkaisematta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.

Käsittely

17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuu-
luu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
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ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 248
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan 
hankkimisesta Helsinkiin

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi 
Helsinkiin, ja osoittaa patsaalle sopivan sijoituspaikan. Aloitteessa tar-
koitettu Lotta Svärd -patsas oli alun perin suunniteltu sijoitettavaksi 
muualle, mutta on nyt jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Aloitteenteki-
jät katsovat, että Helsinki olisi luonteva sijoituspaikka patsaalle. Lotat 
toimivat aktiivisesti Helsingissä, ja lottaperintöä vaalimaan perustetun 
Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä.    

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan 
lausuntoon. Lausunnossa todetaan, että lautakunta ei puolla aloittees-
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sa tarkoitetun patsaan hankkimista Helsinkiin, vaikkakin lautakunta nä-
kee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden 
vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen 
kaupunkiin. 

Lautakunnan lausunnossa toistetaan Helsingin kaupungin vakiintunut 
käytäntö, jonka mukaan kaupunki ei tilaa, kustanna tai hanki omina 
hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat 
myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Kau-
punki voi kuitenkin vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin, jos 
se annetaan kaupungille lahjoituksena. Lahjoitusmenettelyssä selvite-
tään niin taidemuseon kuin kaupunkiympäristön toimialan kanta, ja 
myönteisessä tapauksessa lähdetään yhteistyössä selvittämään sijain-
tipaikkaa. Vastaanotettavan teoksen on oltava taiteellisesti korkeatasoi-
nen ja sijaintipaikkaansa sopiva. Arviointiin vaikuttaa se, että teosten yl-
läpito sitoo kaupungin resursseja tulevina vuosikymmeninä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina 
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi 
Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta 
Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kun-
nioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.
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Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumas-
sa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoi-
tuspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.  

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -ai-
heinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoi-
tettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä 
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä 
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsin-
gissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Jär-
jestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta 
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yh-
teistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa. 

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei 
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuis-
tomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten 
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten 
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän ta-
kia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -jär-
jestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suo-
mea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin 
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitou-
tumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemu-
seon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myöntei-
nen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lau-
suntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen. 

Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemu-
seo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja so-
pia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoite-
tun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi 
eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valais-
taan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lauta-
kunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön 
piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muisto-
merkin saamisen kaupunkiin.
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Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
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§ 249
V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton 
sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan sosiaalityön kotouttamistoiminnan edellytysten turvaamista ja voi-
mavarojen mitoittamisen toimenpiteitä.       

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolta saatu-
jen tietojen perusteella, että maahan saapuvien kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden määrä on selvästi pienentynyt. Uudenmaan ELY-
keskuksen maaliskuun alun tilastojen mukaan maahan oli alkuvuoden 
2018 aikana saapunut 742 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2015 kansain-
välistä suojelua hakevia henkilöitä oli yli 30 000 ja vuonna 2016 hieman 
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yli 5 600 henkilöä. On arvioitavissa, että maahan saapuneista noin nel-
jäsosa saanee oleskeluluvan.          

ELY-keskukset pyrkivät sijoittamaan maahan saapuneita tasaisesti 
maan eri puolille. Suomessa kansainvälistä suojelua saavista henkilöis-
tä noin kolmasosa siirtyy kiintiöidylle kuntapaikalle. Pääosa kansainvä-
listä suojelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle. 
Pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki saa muuttovoittoa muista kun-
nista tulevista oleskeluluvan saaneista kotoutujista. Helsingin kaupunki-
tutkimus ja -tilastot -yksikön arvion mukaan vuoden 2016 aikana Hel-
sinkiin tuli kansainvälistä suojelua saavien piiristä noin 1 000 uutta kun-
talaista ja muuttoliikkeen arvioidaan pysyvän tasaisena.           

Sosiaali- ja terveystoimialan maahanmuuttoyksikön tehtävänä on jär-
jestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnas-
tettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kol-
men vuoden ajan oleskeluluvan saamisesta. Maahanmuuttoyksikön 
asiakkaat tulevat turvapaikkaprosessin kautta suoraan vastaanottokes-
kuksista, muista kunnista itsenäisesti muuttaen, pakolaisen perheenyh-
distämisen kautta, kiintiöpakolaisina sekä alkukartoituksen kautta. Maa-
hanmuuttoyksikkö antaa keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskau-
pan uhreille ja paperittomille henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat 
ja heihin rinnastettavat henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 3 §:n mukaisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden 
palvelujen järjestämisessä monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien 
prosessi on keskeinen. Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen 
arvioinnilla kyetään järjestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukai-
sesti. 

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen kuntapaikan saajille, 
asunnon hankinnassa avustaminen, asumisen tuki, terveystarkastuk-
siin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit, 
kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, psykososi-
aalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksikkö laatii 
myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperusteesta riip-
pumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina ja TE-toi-
miston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeenmukai-
siin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. Lisäksi 
maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään perhe-
kartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen ta-
voitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumis-
ta lapset yksilöllisesti huomioon ottaen. Perhekartoituksen tekee työpa-
rina sosiaalityöntekijä ja psykologi haastattelemalla koko perhettä koti-
käynnillä. 
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Helsingin maahanmuuttajapalveluissa on lisätty voimavaroja vuosina 
2017-2018, kun tarvetta on ilmennyt. Palveluissa on 4 johtavaa sosiaa-
lityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 sosiaaliohjaajaa 
(2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset ilman huoltajaa 
saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (terveydenhuolto), 1 
kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintaterapeutti ja 1 toimistosih-
teeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut määräaikaisesti myös 2 
psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Vuoden 2017 lopussa maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa oli 2 614 
henkilöä (1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 oli erityisen tuen 
tarpeessa olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunut-
ta lasta, loput perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkais-
ta oli 100. Lisäksi kahdeksan henkilöä oli ihmiskaupan uhreja ja 76 
henkilöä paperittomia. Sosiaalityöntekijää kohden oli 137,5 asiakasta ja 
94 ruokakuntaa. Asiakastyön asiakasmäärien jakoperusteen laskemi-
sessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on lapsiperhe. Yhtä sosi-
aalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta ja 68,5 ruo-
kakuntaa. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla arvioidaan jatkuvasti maahanmuuton so-
siaalityössä ja kotouttamistoiminnassa tapahtuvia muutoksia sekä va-
raudutaan kohdentamaan voimavaroja. Nykyisellä strategiakaudella 
myös mm. kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehtävät maahan-
muuton kehittämistoimenpiteet tukevat monialaista yhteistyötä. Asiak-
kaan näkökulmasta maahanmuuton sosiaalityön ja kotouttamistoimin-
nan palvelujen saumaton kokonaisuus on tärkeä ja edellyttää toimialo-
jen yhteistyön jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.03.2018 § 85

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Sandra Hagmanin ja 17 muun val-
tuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja 
saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi:

"Maahanmuuttoyksikön tehtävä

Maahanmuuttoyksikön perustehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi 
asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille 
kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskelulu-
van saamisesta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat tulevat turvapaikkap-
rosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itse-
näisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpako-
laisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa kes-
kitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille 
henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat ja heihin rinnastettavat hen-
kilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 § mukaisia 
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palvelujen järjestämisessä 
monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien prosessi on keskeinen. 
Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen arvioinnilla kyetään jär-
jestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen ns. kuntapaikan saavil-
le, asunnon hankinnassa avustaminen ja tuki asumisessa, terveystar-
kastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn ar-
vioinnit, kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, 
psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksik-
kö laatii myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperus-
teesta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina 
ja TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tar-
peenmukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. 
Lisäksi maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään 
perhekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen 
tavoitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintu-
mista lapset yksilöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaali-
työntekijä ja psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko 
perhettä. 

Uudenmaan maakuntavalmistelussa kuvataan kotouttamistyötä seu-
raavasti: 
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Monitoimijaisena työnä toteutettava työpari- ja tiimityöskentely perustuu 
systeemiseen minitiimi-malliin. Minitiimin muodostaa kuntakohtaisin 
eroin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja/palveluneuvoja/lähihoi-
taja, psykologi/psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/ter-
veydenhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja. 

Sosiaalityöntekijä on nimetty vastuutyöntekijäksi jokaiselle asiakkaalle 
ja hän vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja on asiakaspro-
sessin omistaja. Työnjako tehdään minitiimissä asiakkaan palvelutar-
peen arvion perusteella. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa yksi tai 
useampi työntekijä. Tehtäväkuvien perusteella tehtävä työnjako toimii 
lähtökohtana, kun pohditaan kuka minitiimin työntekijöistä kulloinkin 
työskentelee asiakkaan kanssa. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityönte-
kijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä, 
jolloin työskentelyssä korostuu lapsilähtöinen työskentely.

Maahanmuuttoyksikön nykyiset resurssit

Helsingin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstörakenne on seuraava: 
4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 
sosiaaliohjaajaa (2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset il-
man huoltajaa saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (ter-
veydenhuolto), 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintatera-
peutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut 
määräaikaisesti myös 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Sosiaalityöntekijöitä oli ennen henkilöstön lisäämistä 10, mutta erillis-
määrärahalla vuonna 2016 lisättiin 10 sosiaalityöntekijää. Vuonna 2017 
saatiin lisäksi yksi ja vuoden 2018 alusta toinen sosiaalityöntekijän vir-
ka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoituksella 
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten jälkihuollon järjestämi-
seen. Sopimuksen mitoitus on yksi sosiaalityöntekijä 50 asiakasta koh-
ti. Tämän lisäksi saatiin neljä muuta sosiaalityöntekijän virkaa. Kun nä-
mä tänä vuonna tulleet viisi vakanssia on täytetty, sosiaalityöntekijöi-
den kokonaismäärä on 26.

Maahanmuuttoyksikön asiakasmäärät sosiaalityöntekijöiden määrään nähden

Maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa 31.12.2017 oli 2 614 henkilöä 
(1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 on erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, lo-
put perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100. 
Lisäksi kahdeksan henkilöä on ihmiskaupan uhreja ja 76 henkilöä pa-
perittomia. Työssä olevaa sosiaalityöntekijää kohden on 137,5 asiakas-
ta ja 94 ruokakuntaa. Tämänhetkisen asiakastyön asiakasmäärien ja-
koperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on 
lapsiperhe. Kun asiakasmäärä jaetaan nykyisellä 26 sosiaalityöntekijäl-
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lä, yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta 
ja 68,5 ruokakuntaa.

Asiakasmäärän kasvun arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, 
kuinka paljon turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille myönnetään 
oleskelulupia. Muista kunnista muutto Helsinkiin säilynee korkealla ta-
solla, vaikka oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vä-
hentyisikin. Myös perheenyhdistämisten määrän muutokset heijastuvat 
asiakasmäärien muutokseen. Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruoka-
kuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tule-
vat todenmukaisesti mitattua.

Työskentely maahanmuuttoyksikössä tapahtuu edellä kuvatun systee-
misen mallin mukaan, eikä sosiaalityöntekijä työskentele yksin perheen 
tai henkilön kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa kuitenkin kunkin henkilön 
palvelutarpeen arvioinnista ja työskentelyn yhteensovittamisesta moni-
toimijaisessa yhteistyössä. Perheen ollessa kyseessä on tärkeää huo-
mioida perhekokonaisuuden lisäksi kunkin perheenjäsen yksilölliset tar-
peet. Vaikka maahanmuuttoyksikköön on saatu sosiaalityöntekijöiden 
lisäresursseja lisääntyneeseen tarpeeseen, arvioidaan sosiaali- ja ter-
veystoimialalla jatkuvasti asiakastarpeiden muutoksia ja varaudutaan 
tekemään tarvittaessa niiden edellyttämiä resurssimuutoksia.

Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää 
resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaalioh-
jauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tä-
mänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitel-
mallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan.

Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi

Hyvin hoidettu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttaminen lisää ko-
touttamisen piirissä olevien perheiden ja henkilöiden hyvinvointia ja ter-
veyttä. Se auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja nopeuttaa heidän pääsyään koulutukseen ja työelä-
mään."

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella: 
"Koska asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa, tulisi maahanmuut-
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toyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä il-
man huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaa-
seen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. Aikuisten ja perheiden puolel-
la maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja resurssit eivät välttämättä 
vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä tämän sosiaalityön riittävää 
resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen mitoitukseen voi-
taisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisistä asiakastyön 
määristä. Riittävä resursointi varmistaisi suunnitelmallisen sosiaalityön 
onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurs-
simuutoksiin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun 
seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan 
henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmu-
kaisesti mitattua."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pi-
tää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. 
Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resur-
sointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä 
asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaali-
työn onnistumisen ja turvaa työrauhan."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Korvataan lau-
sunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia seuraavalla kappaleella: "Koska asiakasmäärien ennustaminen 
on vaikeaa, tulisi maahanmuuttoyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuk-
sien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mitoi-
tus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. 
Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja 
resurssit eivät välttämättä vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä 
tämän sosiaalityön riittävää resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaa-
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liohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön 
tämänhetkisistä asiakastyön määristä. Riittävä resursointi varmistaisi 
suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen, turvaavat työrauhan ja an-
tavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi ai-
kuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 4
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi ai-
kuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non kolmanneksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivai-
kutusten arviointia loppuun seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tuli-
si laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja 
työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."

Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Jäsen Sandra Hagman jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Haluan 
osoittaa eriävän mielipiteeni lautakunnan päätökseen olla ottamatta 
kantaa maahanmuuttoyksikön resurssimitoituksiin, vaikka se oli val-
tuustoaloitteen tarkoitus, ja vaikka maahanmuuttoyksikön resurssit ovat 
verraten muihin sosiaalityön ydinaloihin alimitoitetut. Huomiota ei ole 
myöskään annettu työntekijöiden näkemyksille tai siihen että maahan-
muuttoyksikön asiakaskunta on sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevia, jolloin resursseja pitäisi olla erityisen paljon. Toimialalta 
saadun tiedon mukaan aikuissosiaalityössä on sosiaalityöntekijällä n. 
80 asiakasta ja sosiaaliohjaajalla 120 asiakasta, mikä olisi hyvä mittari 
pitää myös maahanmuuttoyksikön resurssit asiakasmäärien kasvun 
myötä hallinnassa. Nyt lautakunnan lausunto ei ottanut kantaa resurs-
seihin ja niiden saattamiseksi tarvittavalle tasolle, kuten oli valtuustoa-
loitteen henki."

13.03.2018 Pöydälle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

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

sari.karisto(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 250
V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosi-
aalityön asiakasmitoituksesta

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maria Ohisalo ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän rajoittamista 30 lap-
seen työntekijää kohden.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sosiaalityöntekijöiden määrän riittävyys on tärkeää lasten-
suojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon laadukkaassa asiakastyössä.  

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 151 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/29
23.04.2018

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

da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Asiakas-
määrä ei kuvaa pelkästään sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. 
Työntekijäkohtaisesti määritelty enimmäisasiakasmäärä voisi johtaa 
mm. tilanteisiin, joissa suuren sisarussarjan asioiden hoitaminen jou-
duttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Tämän vuoksi on tarkoituk-
senmukaista, että työyhteisössä voidaan järjestää työt huomioon ottaen 
asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheistensä sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. Avo- 
ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahdosta 
riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset sijoituk-
set, huostaanotot sekä yhteydenpidon ja liikkumisvapauden rajoitukset.

Vuoden 2017 lopussa Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityös-
sä on ollut keskimäärin 40 lasta sosiaalityöntekijää kohden.  Sijoituksen 
sosiaalityössä on ollut keskimäärin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityös-
sä keskimäärin 76 nuorta sosiaalityöntekijää kohden. Kansalliseen ta-
soon verrattuna Helsingin asiakasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi 
kuusikkokuntien vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityönte-
kijöiden asiakasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat 
Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen palveluja uudistamistyössä vahvis-
tetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja. Uu-
distusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista saada sosiaalityötä 
ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. 
Lastensuojeluun jäävät jatkossa ainoastaan ns. suojelua tarvitsevat 
lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat rakennemuutoksen 
avulla vähentyneet vuonna 2017. Vuonna 2018 on tarkoitus lisätä eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöiden määrää. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa kohdenta-
nut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä vähennetään avohuollon 
sosiaalityön keskimääräistä asiakasmäärää ja tavoitteena on 30 lapsen 
asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden. 

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa. Tehtävään ei sisälly tahdosta 
riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon sosi-
aalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella 30 lapsen keskimää-
räistä työntekijämitoitusta. 
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Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisensa ja itsenäistymisensä 
alussa ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hal-
lintaan. Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät vastaa-
vat nuoren palvelujen koordinoinnista ja suunnitelmallisesta työn var-
mistamisesta. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten so-
siaalityössä selvitetään erittäin vahvaa tilapäistä tai pitkäkestoista tu-
kea, vahvaa määräaikaista tukea ja kevyempää tukea tarvitsevien 
nuorten määrät. Selvitykseen sisällytetään sosiaali- ja terveyslautakun-
nan edellyttämät laskelmat ja ehdotukset sekä muut asiakasmitoituk-
seen ja kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Selvityksestä saatavan tie-
don perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaa-
jien mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maria Ohisalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018 § 50

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisa-
lon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmi-
toitusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riit-
tävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon so-
siaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 
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Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnteki-
jäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakas-
määrä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjes-
tää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työnte-
kijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset si-
joitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakas-
mitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä 
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakas-
määrät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut 
suojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttö-
suunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmää-
rä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosi-
aalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laa-
dukkaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdos-
ta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon 
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sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lap-
sen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa 
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. 
Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.

Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat sii-
tä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaalioh-
jaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut 
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdolli-
sesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsitte-
lyyn.

Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös 
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. 
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidet-
tyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tu-
kiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteu-
tuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vah-
vistaa työntekijöiden työhyvinvointia."

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää 
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selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), jo-
ka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, et-
tä tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-
ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: 
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja sijais-
huolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen lapsi-
määrä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lastensuoje-
lun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 2019.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen onnis-
tumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoituk-
seen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat 
lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen parantami-
nen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös 
Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja 
kotipalvelun parempi resursointi."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskel-
mat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosi-
aaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten 
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen 
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan 
käsittelyyn."

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov, Karita Toijonen
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Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuu-
denneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida 
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmil-
lään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimenpi-
teistä raportoidaan vuonna 2019.”

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
ri Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida 
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat 
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvin-
voinnin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saa-
daan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoi-
mien kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."
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Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi
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§ 251
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumi-
sesta lasten lukutaidon parantamiseen

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
neuvoloiden osallistumista lukutaidon parantamiseen esimerkiksi Lue 
lapselle -hankkeen mallin mukaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että neuvolas-
sa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan vanhempien 
kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Raskausaikana 
perheitä tuetaan kasvamisessa vanhemmuuteen jakamalla tietoa mieli-
kuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan kanssa 
olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkielen käyt-
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töä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa tuetaan 
vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen asiois-
sa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen kielen-
kehitystä arvioidaan ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin ar-
vioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puheenop-
pimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen kans-
sa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, www.otakoppi-ohjelma.fi.

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyönä. Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettu materiaali, jossa on eri kieliversioita, on tarkoitus esitellä huol-
tajille neuvolassa Perheentuki-sivuilta kuuden kuukauden ikäisen ja 4-
vuotiaan lapsen terveystarkastuksissa. Myös paperista materiaalia voi-
daan asiakkaalle tulostaa tarvittaessa. Varhaiskasvatuksessa huoltajille 
on tarkoitus esitellä materiaalia esimerkiksi 3-vuotiaan lapsen varhais-
kasvatuskeskustelun yhteydessä. Kirjastoja on tarkoitus kannustaa kut-
sumaan esimerkiksi vuoden ikäiset helsinkiläislapset huoltajineen kir-
jastoon tutustumaan vauva- ja leikki-iän kielen ja puheen kehitystä tu-
keviin loruihin ja lukemiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2018 § 18

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän muutetun esityksen mukaisen lausunnon valtuutettu Emma 
Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan 
osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen:
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”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhem-
pien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, 
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnel-
laan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä 
kehitystä vauva- ja leikki-iässä. 

Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan 
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Ras-
kausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla tie-
toa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan 
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkie-
len käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa 
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen 
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen 
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin 
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puhee-
noppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen 
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköise-
nä www.otakoppi-ohjelma.fi .

Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi. 
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enene-
vässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki 
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pääse-
vät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä 
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla 
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa 
kehityksessä. 

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkees-
sa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolas-
sa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta, 
mutta myös paperista materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiak-
kaalle. Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Luku-
mitta seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös 
muilla terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhais-
kasvatuksessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen var-
haiskasvatuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Li-
säksi ehdotetaan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimerkik-
si kaikki 1 vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon tu-
tustumaan loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät niitä 
huoltajille Perheentuki-sivustolta.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vai-
heesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neu-
volapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemi-
sen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumenes-
tykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito 
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen 
ääneen.”

Käsittely

30.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
sen virkkeen loppuun tehtiin seuraava lisäys: "...mutta myös paperista 
materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 12

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. neuvoloiden osallistumisesta 
lasten lukutaidon parantamiseen koskevasta valtuustoaloitteesta:

Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudes-
sa. Vanhempien merkitys lukutaidon kehittymiselle on ratkaisevin en-
nen kuin lapsi itse osaa lukea. Lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuo-
listuu, kun lapselle luetaan. Lukemisella on myös myönteinen vaikutus 
koulumyönteisyyteen ja -menestykseen. Pienten lasten vanhempien in-
nostaminen lukea lapselleen ääneen ja valistaminen lukemisen tärkey-
destä ovat tehokasta varhaista tukea. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja 
valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasva-
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tuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutus-
tutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
toteutettua mallia ja materiaaleja. Pilottikunnissa Lukukeskuksen tuotta-
maa lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu neuvoloissa kaikille yhden ikä-
luokan lapsille mm. syntyville vauvoille, puolivuotiaiden ryhmäneuvolas-
sa ja 4-vuotisneuvolan laajassa tarkastuksessa. Faktaesitteitä on pai-
nettu myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, soranik-
si, somaliaksi ja espanjaksi. Materiaalin avulla vanhempia voidaan va-
listaa lukemisen tärkeydestä. Lapselle lukeminen edistää lapsen kielel-
listä kehittymistä ja liittyy lapsen hyvään kasvuun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ajatusta, että Helsingin neu-
voloissa luodaan yhden ikäluokan lapsille yhtenäiset toimintamallit lu-
kutaidon parantamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen-, neuvolan- ja 
kirjastohenkilökunnan kanssa. Lue lapselle -mallia on hyvä hyödyntää 
mm. valmiiden, useammille kielille käännetyn materiaalin takia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 252
V 16.5.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikun-
tapalvelujen maksuttomuudesta

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan kaupungin liikuntapalvelujen maksuttoman vapaakortin tarjoamis-
ta omaishoitajille hoitotyön fyysisen ja henkisen toimintakyvyn tueksi.     

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja 
terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin. Liikun-
nalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategiassa koroste-
taan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vahvistamista ja 
hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yhteistyönä. 
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Helsingissä on yli 3 000 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Omaishoi-
don ja omaishoitajien jaksamisen tueksi kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimiala ja liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä omaishoitajien omia 
liikuntaryhmiä sekä omaishoitajien ja hoidettavien yhteisryhmiä. 

Lisäksi omaishoitajat voivat osallistua esimerkiksi kaupungin monipuoli-
siin ohjattuihin lähiöliikuntaryhmiin lunastamalla 20 euron lähiöliikunta-
passin, joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Maksutonta liikunta-
neuvontaa ja infoja sekä kesäisin ilmaista toimintaa mm. puistojumppia 
on tarjolla eri puolilla Helsinkiä.    

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, 
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 
on huomioitu maksuluokassa muut, jossa maksu on aikuisten hintaa 
edullisempi. 

Muut -hintaryhmä yhdessä lasten hintaryhmän kanssa tuo liikuntapai-
kasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. Tammi-
kuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsymak-
suista oli 51 % , muiden 38 % ja lasten 11 %. Pirkkolan uimahallissa ai-
kuisten osuus oli 51 % , muiden 43 % ja lasten 6 %. Liikuntamyllyssä 
aikuisten osuus oli 59 % , muiden 25 % ja lasten 16 %.

Omaishoitajille järjestetään omia liikuntaryhmiä ja kaupungin palveluis-
sa on valittavissa edullisia liikuntamuotoja. Liikuntapalvelujen maksutto-
muutta ei ole perusteltua laajentaa. Mahdollisten uusien alennettujen 
tai maksuttomien ryhmien perustaminen on korvattava muiden ryhmien 
hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla. Lisäksi mahdolliset alen-
nus- tai maksuttomuusedut olisi huomioitava myös muissa palveluja 
tuottavissa kaupunkikonsernin yksiköissä, kuten esimerkiksi Urheiluhal-
lit Oy:ssä.    

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 62

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia 
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan kei-
noin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategias-
sa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vah-
vistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yh-
teistyönä. 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja, 
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Poikkihallinnollisena tavoit-
teena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien tai korkean terveysriskin 
väestöryhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja lii-
kuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin 
eri toimijoiden kanssa. Helsingissä omaishoitajien liikkumista on tuettu 
järjestämällä liikuntaryhmiä sekä erikseen omaishoitajille että yhtäaikai-
sesti omaishoitajille ja hoidettaville sosiaali- ja terveystoimen sekä lii-
kuntapalvelujen yhteistyönä. 

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, 
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 
on huomioitu maksuluokassa muut, jolloin maksu on aikuisten hintaa 
edullisempi. 

Muut -hintaryhmä yhdessä lapset -hintaryhmän kanssa muodostavat lii-
kuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. 
Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsy-
maksuissa oli 51 %, muut 38 % ja lapset 11 %. Pirkkolan uimahallissa 
aikuisten osuus oli 51 %, muut 43 % ja lapset 6 %. Liikuntamyllyssä ai-
kuisten osuus oli 59 %, muut 25 % ja lapset 16 %.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheutta-
mat tulojen menetykset jouduttaisiin korvaamaan muiden ryhmien hin-
tojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu kate-
tavoite halutaan pitää ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan 
myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin, kuten esimerkiksi Urheilu-
hallit Oy:n palveluihin, joka tuottaa suurimman osan Helsingin uimahal-
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lipalveluista, niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. Lisäksi on 
huomioitava, että omaishoitajien maksuttomien palveluiden toteuttami-
nen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kyseisiin etuihin oikeu-
tettujen toteamiseksi. 

Vuosien varrella useissa valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia lii-
kuntapalveluja useille erilaisille kohderyhmille mm. yli 65-vuotiaille, yli 
68-vuotiaille, yli 75-vuotiaille, työttömille, kotivanhemmille, lastensuoje-
luperheille, sotaorvoille ja toimeentulotukea saaville. Helsingissä on 
vuoden 2018 alussa noin 3 200 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, mm. lähiliikuntapaik-
koja, ulkokuntoiluvälineitä, luistinratoja, joissa liikunnan harrastaminen 
on maksutonta. Lisäksi ulkoilureitit, ladut ja uimarannat tuovat liikunta-
mahdollisuuksia jokaisen helsinkiläisen lähelle.

Liikuntaan aktivointi -palvelu järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, 
joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti korkean terveysriskin 
kohderyhmille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin 
liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, 
joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin 
maksutonta liikuntatoimintaa mm. puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole pe-
rusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan 
omaishoitajia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 72

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän muutetusta 
ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja 21 
muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan omaishoitajat voisivat käyt-
tää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 167 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/31
23.04.2018

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

"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon 
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 204, joista alle 65-vuotiaiden 
hoitajia oli 1 755 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 449.

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu 
hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoi-
topalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Laki-
sääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautise-
na hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana 
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalvelu-
na tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoita-
ja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä. 

Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta, 
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toi-
mintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus 
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, harkin-
nanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.

Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa moni-
puolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa 
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttö-
mille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä 
vertaistukiryhmiä.

Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoi-
minnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua 
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoito-
perheiden esittämien toiveiden mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikunta-
palvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osal-
listuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aihei-
sia tilaisuuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta, 
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikun-
tapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.

Lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla 
omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Omais-
hoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisuudet 
sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnossa esi-
tetyt luvut omaishoitajien määrästä tarkastetaan ja korjataan teknisesti 
pöytäkirjalle, koska omaishoitajien osuuksien yhteenlaskettu määrä ei 
täsmää kokonaismäärän kanssa.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Lautakunta katsoo, 
että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja 
omaishoitajan jaksamista tukeva elementti."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

riikka.haahtela(a)hel.fi
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§ 253
V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien 
alueen parantamisesta

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Munkkiniemen puistotietä ympäristöineen parannettaisiin mm. va-
laistuksen ja päällysteiden osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Munkkinie-
men puistotie on osa Eliel Saarisen aikakauden arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Puistokäytävällä on säilytetty historiallisille puisto-
käytäville ominainen sorapinta kävelylle. Käytävän kunto tarkastetaan 
kevään mittaan. Asfalttipintaisen pyöräliikenteen käytävän kunto tarkis-
tetaan Helsingin pyöräteiden kartoituksen yhteydessä.
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Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän Munkkiniemen Puistotie 
25:n asemakaavamuutoksen yhteydessä Laajalahdenaukiosta on tehty 
liikennesuunnitelmaluonnos, joka sisältää pyöräilyn laatukäytävän eli 
baanan reitin Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelman valmistelu 
on vireillä. Parhaillaan on valmistelussa myös erillisiä hankkeita käve-
lyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä raitiokiskojen sekä raitiovaunupysäk-
kien parantamiseksi. 

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 eikä edelly-
tä vielä uusimista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edusta-
va esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkinie-
mi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen 
kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen 
materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin 
päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen 
käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Hel-
singissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kun-
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nostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapin-
taisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää 
nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteu-
tuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuk-
sista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole it-
se toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä 
vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. 
Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, han-
kinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suun-
nittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuu-
tokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikenne-
suunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, 
baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty 
baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena 
sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnit-
telussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodosta-
maa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongel-
makohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja 
tavoitteita ovat:

 Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyö-
räilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muoto-
kieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan 
tasoon

 pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,

 Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet raken-
netaan valmiiksi aukion kohdalla

 raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan

 HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018

 HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnit-
telun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden 
nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 254
V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestä-
misestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin 
lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin jär-
jestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloite vastaa aikaisempaa aloitetta, jonka kaupunginvaltuusto katsoi 
14.2.2018 § 44 loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus viittaa asiassa aikaisempaan vastaukseensa. Malmin 
lentoaseman juhlavuoden tapahtuman olisi ehdotetun ajankohtansa 
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vuoksi ollut helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Hel-
sinki-päivään. Eri toimijat ovat voineet ilmoittautua mukaan päivän oh-
jelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Lisäksi 
Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on ollut mahdollisuus hakea taide- ja 
kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Helsinki-päivän ohjelmahaku päättyi 31.3.2018. Malmin lentoaseman 
ystävät ry ei ole ilmoittautunut Helsinki-päivän ohjelmaan tai hakenut 
tapahtuman järjestämiseen tuotantorahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee 6.4.2018 
mennessä saapuneita kulttuuriavustushakemuksia kokouksessaan 
31.5.2018. Malmiin lentoaseman ystävät ry ei ole hakenut avustusta 
kevään 2018 avustushaussa. Kulttuuriavustusten syksyn 2018 valmis-
telu- ja päätöksentekoaikataulu julkaistaan myöhemmin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 255
V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoi-
sen budjetoinnin aloittamisesta

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua 
tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään sukupuolivai-
kutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Helsingin talousar-
vioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Tasa-arvotoimikunnalta on saatu aloitteen johdosta lausunto 
18.1.2018. Tasa-arvotoimikunta toteaa, että sukupuolitietoisen budje-
toinnin menetelmän soveltamisesta osana Helsingin kaupungin talous-
arvioprosessia pidetään suositeltavana. Tasa-arvotoimikunta pitää se-
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kä sukupuolivaikutusten arvioinnin että sukupuolitietoisen budjetoinnin 
menetelmiä tärkeinä keinoina saada lisätietoa ja ohjata sukupuolten ta-
sa-arvon edistämistä Helsingissä ja suosittelee edellä mainittujen toi-
menpiteiden hyväksymistä.

Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että Helsingin kaupungin tulee 
muiden tasa-arvotoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kehit-
tää sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä. Käyttöönotto edellyttää 
koulutusta ja resursointia kaupungin toimialoilla sekä koko kaupunki-
konsernissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä osana talous- ja 
suunnitteluprosessissa tulisi selvittää tarkemmin taloushallinnon ja ta-
sa-arvon koordinoinnin yhteistyönä. 

Sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä mahdollistamiseksi tulisi 
kehittää sukupuolivaikutusten arviointia ja sen hyvää dokumentointia. 
Kuntien tulisi budjetteja laadittaessa mahdollistaa sukupuolten eri tar-
peiden parempi huomioonottaminen kuntapolitiikan toteuttamisessa ja 
palvelujen järjestämisessä. Tämä voidaan toteuttaa osoittamalla mää-
rätty osa budjetista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, kohdistamal-
la sukupuolitietoinen budjetointi hyvinvointipalveluihin, arvioimalla ole-
massa oleva budjetti tasa-arvonäkökulmasta  ja arvioimalla miten pal-
veluihin osoitetut määrärahat kohdentuvat sukupuolittain.

Helsingin kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman 
osana hyväksyttiin kyseisen kauden aikana laadittava tasa-arvon edis-
tämisohjelma. Ao. strategiaohjelman mukaan kaupunki järjesti henki-
löstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen 
työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Helsin-
gin kaupungin palveluissa on edistetty tasa-arvoa kunkin palvelun 
omista lähtökohdista tai toteutettu Helsingin kaupungin palvelujen tasa-
arvosuunnitelman painopisteitä. Suunnitelman kymmenestä tasa-arvon 
edistämisen painopisteestä yhden toteutusta on tarkastusvirasto arvioi-
nut vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa ja todennut siinä edetyn pää-
osin hyvin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 maini-
taan muun muassa seuraavasti: "Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä 
periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnis-
tetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan 
sukupuolivaikutusten arviointi." Sukupuolten tasa-arvon edistämisen 
tueksi esitetty tutkimuspohjainen hanke on perusteltu. Tutkimuspohjai-
sen hankkeen etuna on se, että keskeisimmät sukupuolten väliseen ta-
sa-arvoon liittyvät käsitteet tulee määriteltyä huolellisesti. Hanke on 
käynnistynyt keväällä 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian tasa-ar-
vo- ja tutkimustoimintojen koollekutsuma projektiryhmä. Projektiryh-
mässä on edustettuna kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöstöä se-
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kä kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaikki toimialat osallistetaan 
hankkeeseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toiminta-
suunnitelmaan sisältyy jo sukupuolivaikutusten arvioinnin toteuttaminen 
ja se toteutetaan liikuntapalvelukokonaisuudessa. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunkistrategiassa on lisäksi 
maininta, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. 
Toimivuus rakentuu strategian mukaan tasa-arvolle, yhdenvertaisuu-
delle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toi-
mintatavalle.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
V 16.5.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoi-
keudelle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17)

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 
merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti (AKS) 17 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

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

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen saaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018. 
Kaavamuutosalueelle sijoittuu muun ohella opiskelija-asumiseen tarkoi-
tettu suunniteltu tontti (AKS) 22585/17, jonka rakennusoikeus on 5 400 
k-m². Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy 
Osakunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista 
22585/7 ja 12. Lisärakennusoikeus mahdollistaa yhden rakennuksen 
rakentamisen. 

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että lisärakennusoikeudelle vahvis-
tetaan vuokrausperusteet.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 § 165 varata Helsingin kaupungin 
22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 
valtion tukemien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 
saakka Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 2858847-5).

Vuokraukset

Tontit 22585/7 ja 12 ovat kaupungin omistuksessa. Tontti 22585/7 on 
vuokrattu Kiinteistö Oy Osakunnalle pitkäaikaisella maanvuokrasopi-
muksella nro 8453 opiskelija-asuntolaa varten 31.12.2030 saakka ja 
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tontti 22585/12 on vuokrattu Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle pitkäai-
kaisella maanvuokrasopimuksella nro 8674 opiskelija-asuntolaa varten 
31.12.2030 saakka.

Poikkeamispäätös, asemakaava- ja tonttitiedot

Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018. 
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on alueen kehittäminen ja maan-
käytön tehostaminen täydennysrakentamisen keinoin. Tonteille 
22585/7 ja 12 on kaavoitettu lisärakentamisoikeutta noin 5 400 k-m² si-
ten, että sille muodostetaan oma tontti 17. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on 16.5.2017 § 252 myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen, 
jolla mahdollistetaan lisärakentaminen tonttien 2258/7 ja 12 alueille. 
Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Osa-
kunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista 
22585/7 ja 12. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tonttien 22585/7 ja 12 alueelle kaavoitettavan lisärakennusoikeuden 
(uusi suunniteltu tontti 22585/17) vuokran esitetään määräytyvän seu-
raavasti: 

Tontin (AKS) vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa. Valtion tukemaan asuntotuotantoon 
toteutettavan tontin hinnasta on neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen (ARA)kanssa. ARA pitää esitettyä hintaa sen antamien 
ohjeistusten mukaisena ja hyväksyttävänä. 

Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 658 euroa (alen-
nettu ARA-hinta vastaa noin 530 euroa). Maanvuokran teoreettinen vai-
kutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,63 eu-
roa/asm²/kk (alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,1 euroa/as-m²/kk).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

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

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaan 
asuntotontin
vuosivuokra on 4 % tontin ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti.

Vuokran määrittelyssä on huomioitu tontin sijainti hyvien kulkuyhteyk-
sien varressa valmiissa kaupunkirakenteessa hyvien palveluiden äärel-
lä. Lisäksi vuokran määrittelyssä on pyritty yhdenmukaiseen ja johdon-
mukaiseen hinnoitteluun. Vuokran määrittelyssä on huomioitu vertailu-
tietona läheisen korttelin 22556 tontille 3 vahvistetut vuokrausperusteet 
(kaupunginvaltuusto 29.8.2012 § 231) Vuoden 2012 jälkeen tapahtunut 
maanarvon kehittyminen on otettu huomioon vuokran määrittelyssä.

Vertailutietona tontin vuokrausperusteiden osalta voidaan todeta, että
kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 § 231 oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan 22. kaupunginosan (Vallila) asemakaavamuutok-
seen nro 11936 merkityn tontin (AK) 22556/3 siten, että tontin vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
"lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä ARA) tukemien
asuntojen osalta 30 euroa.

Lopuksi

Ehdotus vuokrausperusteiksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen saaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 165

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus varasi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-
tunnus 2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) lii-
tekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion 
tukemien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona.

2

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen 
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien 
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunni-
tellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallin-
taan.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta ko-
konaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen 
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi va-
rauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki 
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa nii-
den ehtoja ja määräyksiä.
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Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaa-
jalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat 
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, va-
rauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan 
muutos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi 
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheu-
tuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin to-
teuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopimus-
ten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asiaan 
liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toi-
mielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

3

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja loh-
komista.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edis-
tämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana 
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syys-
tä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  
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Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja mää-
räyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaavamääräyk-
siä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suun-
nittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten 
yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naapurikiinteis-
töjen kanssa.

5

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poik-
keusta.

6

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa 
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei 
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maana-
laisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa 
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja 
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa 
oleville tiloille tai rakenteille. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva tekni-
sen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa. 

7

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista 
suunnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä ra-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 185 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/35
23.04.2018

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

sitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa 
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa. 

Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttä-
viksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehit-
täminen ja tontit -palvelun  7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

9

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan päättämään 
varausehtojen vähäisistä muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 14

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Rautalammintie 3-5

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus varaisi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 
2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekart-
taan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion tuke-
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mien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona.

2

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen 
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien 
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunni-
tellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallin-
taan.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta ko-
konaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen 
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi va-
rauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki 
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa nii-
den ehtoja ja määräyksiä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaa-
jalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat 
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, va-
rauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan 
muutos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi 
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheu-
tuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin to-
teuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopimus-
ten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asiaan 
liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toi-
mielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

3
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Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja loh-
komista.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edis-
tämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana 
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syys-
tä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja mää-
räyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaavamääräyk-
siä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suun-
nittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten 
yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naapurikiinteis-
töjen kanssa.

5

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
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tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poik-
keusta.

6

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa 
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei 
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maana-
laisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa 
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja 
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa 
oleville tiloille tai rakenteille. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva tekni-
sen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa. 

7

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista 
suunnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä ra-
sitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa 
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa. 

Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttä-
viksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehit-
täminen ja tontit -palvelun  7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

9

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.
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B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan päättämään varausehtojen vähäisistä 
muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupungino-
san (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti 
(AKS) 17 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935)

Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

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

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 190 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/35
23.04.2018

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

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889
tiina.aitta(a)hel.fi

Miia Pasuri, Tiimipäällikkö (asuntotontit), puhelin: 09 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 257
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille

HEL 2018-003301 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 33, 
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloil-
le yhteensä enintään 10 000 000 euron suuruisen lainan, seuraavin eh-
doin:

Lainan käyttötarkoitus: Laina käytetään Minervaskolanin peruskorjauk-
sen rahoittamiseen.

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

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on peruskorko lisättynä 0,35 
% marginaalilla, mutta kuitenkin aina vähintään 2 % vuotuista korkoa.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy hallituksen päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Minervaskolan on osoitteessa Apollonkatu 12 sijaitseva noin 180 oppi-
laan ruotsinkielinen peruskoulu, joka toimii vuonna 1926 rakennetussa 
arvokiinteistössä. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen ja jää 
edelleen kaupungin koulukäyttöön. Minervaskolanin alakoulun rinnalle 
avataan remontin jälkeen ruotsinkielinen päiväkoti ja koulun piha-alueet 
kunnostetaan vastaamaan uutta tilannetta. Kiinteistö on Kiinteistö Oy 
Helsingin toimitilojen hallinnassa.  

Kaupunginvaltuusto päätti 28.02.2018, § 53 myöntää talousarvion ala-
kohtaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, 10 000 000 
euron määrärahan Minervaskolanin peruskorjaukseen. Määräraha siir-
rettiin ylityssoikeutena vuonna 2017 käyttämättä jääneistä, talousarvio-
kohdan 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, mää-
rärahoista 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy hallituksen päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 258
Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmak-
susuunnitelman muuttaminen

HEL 2018-004101 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle 
11.1.1999, 19 § myöntämänsä lainan takaisinmaksuaikaa kahdella 
vuodella ja siirtää vuosien 2018-2019 lyhennyserät, yhteensä                        
27 003,48 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on tarjonnut musiikin opetusta jo yli 30 
vuoden ajan. Opistossa toimii myös musiikkileikkikoulu ja oppilaita on 
yhteensä 500. Musiikkiopisto toimii Lassilassa erittäin hyvien kulkuyh-
teyksien varrella.

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto osti vuonna 1999 toimitilat Lassilassa 
sijaitsevasta Kiinteistö Oy Pallotalosta. Kaupunginhallitus myönsi 
11.1.1999, 19 § toimitilojen ostamiseen 15 vuoden mittaisen tasalyhen-
teisen lainan. Lainan vakuutena olivat Koy Pallotalon osakkeet 11338-
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15898. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007, 16 § lykätä kahta lainan ly-
hennystä ja pidentää laina-aikaa 30.11.2020 asti. Lainan saldo on tällä 
hetkellä 40 505,22 euroa.

Kiinteistö Oy Pallotalo on joutunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen 
yhtiön suurimman osakkaan talousvaikeuksien vuoksi. Hakijan mukaan 
yhtiöstä 49 % omistava osakas ei ole maksanut vastikkeitaan kolmeen 
vuoteen ja on todettu varattomaksi. Kiinteistö Oy:n yhtiökokous on teh-
nyt päätöksen tilojen hallintaan otosta ja tiloja on yritetty myydä ja 
vuokrata tuloksetta yli kahden vuoden ajan. Muut osakkaat joutuvat 
vastaamaan yhtiön taloudesta ja vastikkeista yhteisvastuullisesti. Mu-
siikkiopisto on 21 % omistusosuudella Koy Pallotalon toiseksi suurin 
osakas ja opiston ylimääräisten vastikkeiden yhteismäärä vuoden 2018 
osalta on 78 750 euroa.

Musiikkiopisto yrittää edelleen osaltaan aktiivisesti ratkaista kiinteistö-
osakeyhtiön ongelmaa ja tarvitsee oman taloutensa vakauden varmis-
tamiseen kaupungin myöntämän lainan lyhennysten lykkäystä seuraa-
van kahden vuoden osalta. Laina-aikaa pidennettäisiin vastaavasti kah-
della vuodella 30.11.2022 saakka. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 259
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürn-
bergiin 26.4.–27.4.2018

HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset 
jäsenet tekemään virkamatkan Müncheniin ja Nürnbergiin, Saksaan 
26.4.–27.4.2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitoksen johtokun-
nan varsinaiset jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden 
virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi erityi-
sestä perustellusta syystä päättää liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
virkamatkoista, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ul-
kopuolelle.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. 
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Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on 
noin 558 euroa/henkilö.

Virkamatkalla tutustutaan mm. Münchenin ajankohtaiseen uuteen rai-
tiovaunukaluston hankintaan, Nürnbergin metron automatisointiprojek-
tiin, sekä tavataan Münchenin ja Nürnbergin joukkoliikenneviranomais-
ten ja -operaattorien ylintä johtoa. Virkamatka lisää osallistujien toimia-
lan tuntemusta sekä antaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuvan se-
kä metro- että raitioliikenteen käynnissä olevista hankkeista. Matka voi-
daan toteuttaa niin, että lyhyen matka-ajan puitteissa voidaan tutustua 
useaan kohteeseen ja liikennemuotoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Johtokunnan Saksan matkan 26.-27.4.2018 ohjelma ja osallistujat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitoksen johtokun-
nan varsinaiset jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 48

HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus oikeuttaisi liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset 
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jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin ja Nürnbergiin 
26.4. – 27.4.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. 
Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on 
noin 558 euroa/henkilö.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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§ 260
Myyntiperusteiden määrittäminen asuntotonteille (Mellunkylä, Kon-
tula kortteli 47167)

HEL 2018-003169 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan myymään 
47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelista (AK) 47167 muodostettavat 
tontit seuraavin ehdoin:

1

Tonttien kauppahinta kaikkien tonteille toteutettavien pääkäyttötarkoi-
tusten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähintään 540 eu-
roa/k-m2. 

Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta 
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindek-
sin pisteluvun mukaisesti. Vertailukohteena pidetään elinkustannusin-
deksin pistelukua 2/2018, 1935. Siten kauppahinta perustuu aina vä-
hintään 540 euron kerrosneliömetrikohtaiseen hintaan.

Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tont-
tijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mu-
kaan, mikäli rakennusluvan osoittamaa toteutettavaa kerrosalaa on 
asemakaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.

Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle 
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahin-
nan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mu-
kaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisä-kauppahinnan perimiseen kos-
kee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia li-
särakentamistilanteita. Mikäli poikkeamispäätökseen tai asemakaavan 
muutokseen merkitty rakennusoikeus on korkeampi kuin rakennuslu-
paan merkitty rakennusoikeus, kaupungilla on oikeus periä kaikissa eri 
tilanteissa li-säkauppahintaa poikkeamispäätökseen tai asemakaavan 
muutokseen merkityn korkeamman rakennusoikeuden mukaan.

2

Tontit myydään Fira Oy:lle taikka Fira Oy:n määräämälle ja kaupungin 
hyväksymälle yhteistyökumppanille. 

3
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Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona to-
teutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin eh-
toihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asuntokäy-
tössä rakennusten käyttöönotosta lukien.

4

Muilta osin edellä mainittujen tonttien kaupoissa noudatetaan kaupun-
gin yleisesti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppa-
hinnan määräytymistä koskevia ehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Korttelien 47167 ja 47168 viitesuunnitelma
2 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
3 Tonttijako 13073

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen saaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kortteli 47167 on varattu vuoden 2015 yleisellä varauskierroksella Fira 
Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua var-
ten vapaarahoitteisten vuokra- tai omistusasuntojen suunnittelua var-
ten. Tällä päätöksellä vahvistetaan myyntiperusteet kaikille korttelin 
47167 tonteille.

Korttelin luovuttaminen myymällä perustuu kaupunginhallituksen va-
paarahoitteisten vuokra-asuntojen luovutusmuotoa koskevaan päätök-
seen 1.3.2010 § 251 sekä kaupunginhallituksen maanmyynnin edistä-
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misen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevaan päätökseen 9.6.2014 
§ 683.

Korttelin tontit myydään varauksensaajan Fira Oy:n määräämälle ja 
kaupungin hyväksymälle yhteistyökumppanille tai Fira Oy:lle.

Korttelin tonttien myynnistä laaditaan erikseen kiinteistökaupan esisopi-
mus ja lopulliset kauppakirjat myöhemmässä vaiheessa.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös ja suunnitelmat

Kaupunginhallitus varasi 23.11.2015 § 1141 Fira Oy:lle Mellunkylän 
Kontulasta tontit 47167/1-3 ja 47168/1 kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 saakka.

Varausaikaa on jatkettu maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palve-
lun päällikön erillisellä päätöksellä 6.4.2018 (14§) 31.12.2018 saakka.

Kaupunginhallituksen tekemän varauspäätöksen mukaan tonttien 
asuinrakennusoikeudesta noin 1/3 tulee toteuttaa välimuodon asunto-
tuotantona eli asumisoikeusasuntoina, hintakontrolloituina omistus-
asuntoina tai opiskelija-asuntoina ja noin 2/3 vapaarahoitteisena vuok-
ra- tai omistusasuntoina. Korttelin 47167 tontit tultaneen toteuttamaan 
asuinrakennusoikeuden 2/3 osan osalta kokonaisuudessaan vapaara-
hoitteisena vuokra-asuntotuotantona. Lisäksi voidaan todeta, että kort-
teli 47168 toteutetaan varauspäätöksen mukaisesti välimuodon tuotan-
tona eli asumisoikeusasuntoina, hintakontrolloituina omistusasuntoina 
tai opiskelija-asuntoina.

Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään mahdolliset yhteistyö-
kumppanit sekä viite- ja konseptisuunnitelman tontit-yksikössä (entinen 
kiinteistöviraston tonttiosasto). 

Varauksensaajalle ei ole vielä hyväksytty yhteistyökumppaneita.

Viitesuunnitelma on liitteenä 1.

Ostaja

Korttelin tontit myydään Fira Oy:n harkinnan mukaan sen osoittamal-
le/osoittamille ja kaupungin hyväksymille yhteistyökumppanille/yhteis-
työkumppaneille tai Fira Oy:lle.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Korttelia 47167 koskee kaupunginvaltuuston 7.6.2017 § 285 vahvista-
ma ja 28.7.2017 voimaan tullut asemakaavan muutos nro 12088. Mai-
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nitun asemakaavan mukaisesti kortteli 47167 on asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK). Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta on liit-
teenä 2.

Korttelin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 14 400 k-m2, josta asumi-
seen osoitettua tilaa on 14 145 k-m2 ja monikäyttötilaa 255 k-m2. 

Kortteliin on hyväksytty tonttijako nro 13073. Sen mukaan kortteli ja-
kautuu kolmeksi tontiksi 3, 4 ja 5. Tonttijakokartta on liittenä 3.

Luovutusmuoto

Korttelin luovuttaminen myymällä perustuu kaupunginhallituksen va-
paarahoitteisten vuokra-asuntojen luovutusmuotoa koskevaan päätök-
seen 1.3.2010 § 251 sekä kaupunginhallituksen maanmyynnin edistä-
misen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevaan päätökseen 9.6.2014 
§ 683. 

Tonttien myynti edesauttaa osaltaan kaupungin maanmyyntitavoittei-
den täyttymistä.

Ehdotetut myyntiperusteet

Korttelin 47167 tonttien kauppahinta kaikkien tonteille toteutettavien 
pääkäyttötarkoitusten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähin-
tään 540 euroa/k-m2. 

Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta 
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindek-
sin pisteluvun mukaisesti. 

Indeksin muutoksesta otetaan huomioon vain nousu. Siten kauppahinta 
perustuu aina vähintään 540 euron kerrosneliömetrihintaan. Vertailu-
kohteena pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 2/2018, ind. 1935. 
Perusteena on virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pisteluku 100. 

Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tont-
tijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mu-
kaan, mikäli rakennusluvan osoittama toteutettava kerrosalaa on ase-
makaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.

Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle 
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahin-
nan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mu-
kaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee 
myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisära-
kentamistilanteita. 
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Esitetty hinta perustuu ulkopuolisten arvioijien lausuntoihin (Newsec 
Valution Oy 22.12.2016 ja Catella Property Oy 10.4.2017, päivitetty 
5.12.2017). Esitetty hinta on hankittujen arviolausuntojen perusteella 
käypä. Arviolausunnoissa on huomioitu tontin maanalainen pysäköinti-
ratkaisu sekä tontin metroraiteen läheisyydestä johtuva tavanomaista 
vaikeampi rakennettavuus arvoa vähentävinä tekijöinä.

Korttelin tonttien myyntihinta on esityksen mukaan yhteensä noin 7,8 
miljoonaa euroa. 

Lopuksi

Korttelia koskeva hanke on Kontulan alueelle erittäin positiivinen ja toi-
vottu uudistus. Myynti on luovutusmuotona paitsi edellä mainittujen 
kaupunginhallituksen periaatepäätösten mukainen myös hankkeen to-
teuttajan puolesta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Myyntiä luovutus-
muotona on siten pidettävä perusteltuna myös hankkeen toteutumisen 
ja alueen kehittymisen näkökulmasta.

Arviolausunnot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin 
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä 
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Korttelien 47167 ja 47168 viitesuunnitelma
2 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
3 Tonttijako 13073

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen saaja Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 174

HEL 2018-003169 T 10 01 01 02

Keinulaudantie

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan myymään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelista 
(AK) 47167 muodostettavat kaikki tontit:

1

Tonttien kauppahinta kaikkien tontille toteutettavien pääkäyttötarkoitus-
ten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähintään 540 euroa/k-
m2. 

Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta 
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindek-
sin pisteluvun mukaisesti. Vertailukohteena pidetään elinkustannusin-
deksin pistelukua 2/2018, 1935. Elinkustannusindeksin muutoksesta 
otetaan kuitenkin huomioon vain sen nousu. Siten kauppahinta perus-
tuu aina vähintään 540 euron kerrosneliömetrikohtaiseen hintaan.

Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tont-
tijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mu-
kaan, mikäli rakennusluvan osoittamaa toteutettavaa kerrosalaa on 
asemakaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.

Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle 
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahin-
nan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mu-
kaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisä-kauppahinnan perimiseen kos-
kee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia li-
särakentamistilanteita. Mikäli poikkeamispäätökseen tai asemakaavan 
muutokseen merkitty rakennusoikeus on korkeampi kuin rakennuslu-
paan merkitty rakennusoikeus, kaupungilla on oikeus periä kaikissa eri 
tilanteissa li-säkauppahintaa poikkeamispäätökseen tai asemakaavan 
muutokseen merkityn korkeamman rakennusoikeuden mukaan.
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2

Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona to-
teutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin eh-
toihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asuntokäy-
tössä rakennusten käyttöönotosta lukien.

3

Muilta osin edellä mainittujen tonttien kaupoissa noudatetaan kaupun-
gin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kaupunkiympä-
ristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kaup-
pahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit –palvelun tonttipäällikön tekemään korttelin 47167 ton-
teista kiinteistön kauppakirjat ja tarvittaessa kiinteistökaupan esisopi-
muksen korttelin varauksensaajan tai tämän määräämän kanssa kau-
punginhallituksen päättämien ehtojen mukaan edellyttäen, että kaupun-
ginhallitus päättää esitysehdotuksen kohdassa A tarkoitetuista myynti-
perusteista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 261
Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhalli-
tuksen päätöksestä

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikai-
suvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen avustuspäätöstä 
22.1.2018, 27 §.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa 
vuodelle 2018. Avustushakemus jätettiin määräaikaan menneessä. 
Haetun avustuksen käyttötarkoituksena oli toteuttaa kenttäkierroksia, 
luentoja, tapahtumia sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen luomaa mal-
miairport.fi lentoasemaportaalia.

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2018 (§ 27) hylätä Malmin lentoaseman 
ystävät ry:n avustushakemuksen sillä perusteella, että lentokentän toi-
minta tulee loppumaan lähivuosina. 
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Malmin lentokentän ystävät ry. teki oikaisuvaatimuksen koskien kau-
punginhallituksen päätöstä 22.1.2018 § 27. Yhdistys vaatimuksessaan 
pyytää, että kaupunginhallitus käsittelee asian uudestaan epäasiallisen 
hylkäysperusteen johdosta ja muuttaa päätöstään niin, että Malmin len-
toaseman ystävät ry:lle myönnetään anottu toiminta-avustus vuodelle 
2018. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että yhdistys tekee 
työtä Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristökoh-
teiden vaalimiseksi ja suojelemiseksi. Lisäksi yhdistys kerää, tutkii ja yl-
läpitää arkistoa lentoaseman historiasta. Malmin lentoaseman ystävät 
ry. järjestää tutustumiskäyntejä, ylläpitää ja varmistaa paikan elävöittä-
mistä. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa ja 
osoitettu oikealle viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty alkuperäiseen avustushakemuk-
seen verrattuna uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.

Kaupunginhallituksen päätös on tehty asianmukaisin perustein eivätkä 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut anna aihetta avustushake-
musta koskeneen hylkäävän päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaati-
muksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että kau-
punginhallituksen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 27

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

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

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

 6 640 

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

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kanslia-
päällikön käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käy-
tettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytet-
täväksi

 17 820 
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Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käy-
tettäväksi

 84 211 

Kaikki yhteensä  852 200 

Käsittely

22.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvuds-
tadsbladet-lehden.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 262
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muuto-
sehdotukseen 12452 (tontti 92-42-48-1)

HEL 2018-000345 T 10 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään 
tontin 91-42-48-1 omistajan Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n (jatkossa 
maanomistaja) kanssa liitteen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tu-
kipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopi-
muksen sekä tekemän siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja li-
säyksiä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kulosaaren keskustassa Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien risteyk-
sessä on valmisteilla asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mah-
dollistaa Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katu-
tason liiketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla kolmella asuinkerrostalol-
la.
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Kaavamuutoksesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten 
maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 
tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomis-
taja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin 2 135 000 euron rahakorvauksen ja luovut-
taa korvauksetta kaupungille noin 241 m² suuruisen alueen. 

Esittelijän perustelut

Asemakaava muutosehdotus

Nykytilanne ja maanomistus

Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelin 42048 tonttia 1 sekä katu- ja puistoaluetta osoit-
teessa Svinhufvudintie 1. 

Kulosaaren Ostoskeskus Oy omistaa kyseisen tontin 91-42-48-1.

Alueella on voimassa asemakaavan nro 4868 , joka on vahvistettu 
17.1.1961. Asemakaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelia-
luetta. Tontin rakennusoikeus on 2 437 k-m². Rakennusoikeutta on käy-
tetty 2 973 k-m².

Muutosehdotuksen sisältö

Kaupunkiympäristölautakunta on 3.10.2017 § 129 esittänyt kaupungin-
hallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 hyväksymis-
tä.

Muutosehdotuksessa tontti 91-42-48-1 kuulu asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueeseen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontin 
asuinrakennusoikeus on enintään 7 100 k-m² ja liiketilojen vähimmäis-
määrä 1 030 k-m². Noin 241 m² suuruinen alue tontista on merkitty kuu-
lumaan katuaukioon.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys sekä asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12452 kartta ovat oheismateriaalissa.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutos korottaa tontin 91-42-48-1 arvoa merkittävästi, joten 
maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 
tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimus ja esisopi-
mus. 
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Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 2 135 000 
euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuk-
siin sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille tontista 91-42-48-1 noin 
241 m² suuruisen alueen katuaukioon.

Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nyky-
arvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäi-
vään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Lopuksi

Sopimus ja esisopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudate-
tun käytännön mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus ja esisopimus

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 03102017
2 Asemakaavaehdotus 12452

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 58

HEL 2018-000345 T 10 01 00

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan tekemään tontin 91-42-48-1 omistajan Kulosaaren 
Ostoskeskus Oy:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen ja esisopi-
muksen.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiym-
päristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekir-
joittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA142-2)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 263
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Oulun Rakennusteho Oy:n kanssa liittyen asemakaavanmuutoseh-
dotukseen nro  12440 (Veräjämäki, Maaherrantie)

HEL 2018-000864 T 10 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään 
Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) mää-
räalan 91-422-6-58-M502 omistajien Asunto Oy Ogelin Verso I-VI c/o 
Oulun Rakennusteho Oy (jäljempänä maanomistaja) kanssa liitteen 1 
mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tu-
kipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopi-
mukset sekä tekemän niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyk-
siä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Kartta aluejärjestelyistä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oulunkylän Veräjämäessä Maaherrantien ympäristössä on valmisteilla 
asemakaavan muutos, joka  mahdollistaa 10 150 k-m² uutta asuntoker-
rosalaa nykyiselle varikkoalueelle.
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Kaavamuutoksesta seuraa alueen yksityiselle maanomistajalle merkit-
tävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvot-
telut. 

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomis-
taja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin 1 734 000 euron rahakorvauksen ja luovut-
taa korvauksetta yhteensä noin 2 664 m²:n suuruiset yleiset alueet. 

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu toteuttamaan noin 1 350 k-m² 
Ara-asuntotuotantoa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM-oh-
jelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden saavuttamisek-
si.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajan 
välillä aluejärjestelyjä, joista on samalla neuvoteltu esisopimus. Maano-
mistaja ostaa kaupungilta alueita 364 000 eurolla.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus

Nykytilanne ja maanomistus

Asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Veräjämäessä sijaitsevia ny-
kyisiä katu-, viher- ja varikkoalueita. 

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. 

Koillisosassa sijaitseva noin 10 000 m²:n suuruisen määräalan 91-422-
6-58-M502 omistaa määräosin (1/6) Oulun Rakennusteho Oy:n omista-
mat asunto-osakeyhtiöt Asunto Oy Ogelin Verso I-VI.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan, määräala on rautatiealueen 
varikkoaluetta (LR). Alueella sijaitsee kaksi huonokuntoista halliraken-
nusta.

Muutosehdotuksen sisältö

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 28.2.2017 § 108 hyväksynyt 
28.2.2017 päivätyn ja 10.10.2017 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12440.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Maaherrantien muuttamisen joukkoliiken-
nekaduksi ja poikittaista joukkoliikennettä parantavan pikaraitiolinjan 
Raide-Jokerin toteuttamisen. Lisäksi kaava mahdollistaa alueelle uutta 
asuntorakentamista.
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Muutosehdotuksessa maanomistajan omistamasta määräalasta sekä 
kaupungin omistamasta katualueen osasta muodostuu uusi kaavatontti 
28044/1. Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Ton-
tin pinta-ala on 7 982 m² ja rakennusoikeus 10 150 k-m², josta pääosa 
(7 541 m²/9 589 k-m²) muodostuu määräalasta 91-422-6-58-M502. 
Kaupungin osuudet tontista ovat 441 m²/561 k-m².

Lisäksi maanomistajan omistamasta määräalasta on osoitettu yhteensä 
noin 2 664 m² kaavamuutoksen mukaisiin yleisiin alueisiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös sekä asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12440 kartta ovat oheismateriaalissa.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistaan 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätök-
sen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asema-
kaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopi-
mus.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 1 734 000 eu-
roa sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 2 644 m²:n suuruiset 
yleisen alueen osat.

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman.

Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa kolmessa erässä. En-
simmäinen erä 578 000 euroa tulee maksaa neljän kuukauden kulues-
sa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman tai vastaavanlaiselle 
rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamispäätös. Toinen 
erä 578 000 euroa maksetaan viimeistään18 kuukauden kuluttua kaa-
vamuutoksen lainvoimaistumisesta ja kolmas erä 578 000 euroa mak-
setaan viimeistään 36 kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimai-
suudesta.

Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi 
sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) 
prosentilla vuodessa.

Hallinta- ja rahoitusmuoto
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Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityisen 
maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan 
maankäyttösopimuksilla.

Maanomistaja täyttää AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen 
sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi yhteensä 
noin 1 350 k-m² valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla (ara-vuokra kor-
kotukilaki 604/2011) rahoittamien ARA-vuokra tai opiskelija-asuntotuo-
tantoon.

Esisopimus alueluovutuksista

Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet seu-
raavista liitekartassa (liite 2) esitetyistä aluejärjestelyistä:

Kaupunki myy maanomistajalle kiinteistöstä 91-28-9901-0 noin 441 
m²:n suuruisen, kaavamuutoksen mukaiseen AK-tonttiin 28044/1 sisäl-
tyvän määräalan 364 000 euron kauppahintaan.

Maanomistaja luovuttaa kaupungille kiinteistöstä 91-422-6-58-M502 
noin 2 664 m² suuruisen, asemakaavan muutoksessa katualueeksi (1 
559 m²) ja puistoalueeksi (1 105 m²) osoitetun määräalan korvauksetta.  

Lopuksi

Sopimus ja esisopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudate-
tun käytännön mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Kartta aluejärjestelyistä

Oheismateriaali

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.2.2017 § 108
2 Asemakaavan muutosehdotuksen 12440 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 60

HEL 2018-000864 T 10 01 00

Jokiniementie 42

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Veräjämäki) määräalan 91-422-6-58-M502 omistajien 
Asunto Oy Ogelin Verso I-VI c/o Oulun Rakennusteho Oy (jäljempänä 
maanomistaja) kanssa liitteen nro 2 mukainen sopimus ja esisopimus.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiym-
päristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekir-
joittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemään niihin tarvittaes-
sa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA128-2)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 264
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen 
Paulig Ab:n ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa 
liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12458 (Vuosaari, Aromi-
kuja)

HEL 2018-000500 T 10 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään 
Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 
tonttien 8-11 ja korttelin 54186 tonttien 1-2 omistajan Paulig Ab:n kans-
sa liitteen 1 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen sekä korttelin 
54180 tontin 12 omistajan Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen 
kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tu-
kipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopi-
mukset sekä tekemän niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyk-
siä.

C

Kaupunginhallitus osoitti vuoden 2018 talousarvion tililtä 8 01 01 (kiin-
teistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi) kau-
punkiympäristölautakunnan käyttöön maankäyttökorvauksena kaupun-
gille luovutettavien maa-alueiden hankintaan tarvittavan yhteensä 4 
674 330 euron kirjanpidollisen määrärahan tontinosan ostoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos/Paulig Ab
2 Sopimusluonnos/Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12458 kartta
4 Kartta alueluovutuksista
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimusosapuolet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuosaaren keskusta-alueelle Aromikujan ympäristöön on vireillä kor-
kean rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos, jossa suunni-
tellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita nykyisille pääosin 
rakentamattomille korttelialueille. 

Kaavamuutoksesta seuraa alueen yksityisille maanomistajille merkittä-
vää hyötyä, joten maanomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvot-
telut. 

Maanomistajien kanssa esitetään tehtäväksi sopimukset, joissa maa-
nomistajat sitoutuvat suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin korvausta yhteensä noin 4,72 miljoo-
naa euroa. 

Sopimuksessa maanomistajat sitoutuvat toteuttamaan välimuodon 
asuntotuotantoa 6 000 k-m²  asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuotota-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajien 
välillä aluejärjestelyjä. Sopimuksessa kaupunki ostaa noin 4,67 milj. eu-
ron kauppahinnalla keskustakortteliin (C) kuuluvat tontinosat Vuosaa-
ren monipalvelukeskuksen rakentamista varten. Vastaavasti kaupunki 
myy asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontinosia yhteensä noin 4,63 
milj. eurolla.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus

Nykytilanne ja maanomistus
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Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa Aromikujan ym-
päristöä. Alueella on voimassa useita asemakaavoja, jotka ovat vahvis-
tuneet vuosina 1998-2005.

Muutos koskee nykyistä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta 
54180 (K), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teol-
lisuusrakennusten korttelialueita 54186 - 54187 (KTY) sekä autopaik-
kojen korttelialuetta (LPA-1) ja yleisiä pysäköintialueita (LP) sekä ka-
tualueita.

Nykyisellään liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta 54180 (K) 
ovat toteutuneet kauppakeskus laajennuksineen sekä palvelukeskus 
Albatrossi. Suuret toimitilakorttelit palvelukeskuksen itäpuolella sekä 
KTY-korttelit 54186-54187 ja pysäköintialueet ovat jääneet toteutumat-
ta.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen tontit 54187/1 ja tontit 
54180/6-7 (palvelukeskus Albatrossi) sekä yleisen pysäköintialueen 
tontin ja katualueet. Muilta osin kaava-alue on yksityisomistuksessa. 
Yksityisiä maanomistajia ovat Paulig Ab ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus 
Columbus. 

Muutosehdotuksen sisältö

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.4.2017 § 172 hyväksynyt 
11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12458.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan 
kehittyminen monipuolisesti asumisen, liiketilojen, palveluiden ja toimiti-
lojen kokonaisuutena.

Muutosehdotuksessa uusille asuin- liike- ja toimistotonteille (AL) on 
osoitettu uutta asuntokerrosalaa yhteensä 75 000 k-m² ja liiketilaa yh-
teensä 2 300 k-m². Keskustatoimintojen korttelialueelle (C) on osoitettu 
uutta palveluasumista 15 000 k-m² ja liike-, toimisto- ja palvelutilaa on 
osoitettu yhteensä 18 000 k-m², josta noin 15 000 k-m² on jo toteutettu 
palvelukeskus Albatrossin nykyiselle tontille. 

Pääosa noin 65 400 k-m² kaavoitetusta rakennusoikeudesta sijoittuu 
yksityisten maanomistajien omistamille alueille. Kaupungin osuus kaa-
vamuutoksen rakennusoikeudesta on yhteensä noin 44 900 k-m². Ase-
makaavan muutosehdotuksen kaavakartta on liitteenä 3.

Maankäyttösopimukset ja esisopimus

Kaavamuutos korottaa alueiden arvoa merkittävästi, joten maanomista-
jien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän 
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päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu 
asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu Paulig Ab:n sekä Kiinteistö Oy 
Kauppakeskus Columbuksen kanssa liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset.

Maankäyttökorvaukset

Tonttien 54180/8-11 ja 54186/1-2 omistajan Paulig Ab:n kanssa esite-
tään tehtäväksii kaavamuutoksen johdosta sopimus ja esisopimus, jos-
sa yhtiö sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskunta-
rakentamisen kustannuksiin korvausta 3 659 000 euroa.

Kaavamuutosalueen tontin 54180/2 omistajan Kiinteistö Oy Kauppa-
keskus Columbuksen kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa yhtiö 
sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakenta-
misen kustannuksiin korvausta 1 064 000 euroa.

Hallinta-ja rahoitusmuotovaatimus

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja 
rahoitusmuototavoitteiden saavuttamiseksi on tontinomistajien kanssa 
sovittu, että yhtiöt yhdessä sitoutuvat toteuttamaan tai luovuttamaan to-
teutettavaksi noin 6 000 k-m² välimuodon asuntotuotantona kaavamuu-
tosalueelle tai korttelin 54099 tontille 10. Välimuodon tuotantona pide-
tään asumisoikeusasuntoja, lyhyen korkotuen asuntoja ja muita sään-
neltyjä omistusasuntoja (osaomistusasunnot: myös rakennuttajan oma 
malli on mahdollinen). Lisäksi välimuodon asuntoina pidettäisiin neu-
vottelutulokseen perustuen tässä tapauksessa myös vapaarahoitteisia 
opiskelija- ja nuorisoasuntoja sekä senioriasuntoja.

Määrää voidaan pitää hyväksyttävänä, kun ottaa huomioon kaavarat-
kaisun sekä alueen nykyisen hallintamuotojakauman. Lisäksi Paulig 
Ab:n luovuttama tontinosa mahdollistaa ARA-tuotantona toteutettavan 
palveluasumisen 15 000 k-m². Mikäli myös kaupungin omistaman AL-
tontin 54187/5 asuinrakennusoikeus 14 000 k-m² varataan säänneltyyn 
asuntotuotantoon niin säännellyn tuotannon osuus kaava-alueen asun-
totuotannosta on noin 40 %. 

Esisopimus aluejärjestelyistä

Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja Paulig Ab ovat sopineet liitekartas-
sa (liite 4) esitetystä aluejärjestelyistä.

Paulig Ab ostaa kaupungilta tontinosia yhteensä noin 2 006 m² (8 499 
k-m²) muodostettaviin AL-tontteihin 54180/15 ja 54186/3 ostohintaan 4 
633 050 euroa.
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Kaupunki puolestaan ostaa Paulig Ab:ltä  tontinosia yhteensä noin 2 
500 m² (11 646 k-m²) muodostettavaan keskustatoimintojen korttelialu-
een (C) tonttiin 54180/14 ostohintaan 4 674 330 euroa.

Kaupunki maksaa alueluovutusten johdosta Paulig Ab:lle välirahaa 41 
280 euroa, jonka kaupunki maksaa yhtiölle siten, että maankäyttösopi-
muksen rahakorvausta vähennetään välirahan määrällä.

Jotta tontti saadaan kaupungin suunnitelmien mukaiseen käyttöön, on 
kaupungin perusteltua hankkia omistukseensa C-kortteliin kuuluva ton-
tinosa.
Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus sisältyy sosiaali- ja terveystoi-
mialan palveluverkkosuunnitelmaan vuoteen 2030, jonka sosiaali- ja 
terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 § 347. Sosiaali- ja terveys-
viraston tilahankejohtoryhmä on 29.11.2016 hyväksynyt Vuosaaren 
monipalvelukeskuksen tarvekuvauksen. Vuosaaren monipuolinen pal-
velukeskus sisältyy vuosien 2018-2020 vuokra- ja osakeohjelmaan. 

Muut sopimusehdot

Lisäksi sopimuksiin on sisällytetty maankäyttösopimuksia ja kiinteistö-
kauppoja koskevat tavanomaiset ehdot ja kaavamuutoksen toteutusta 
koskevat lisäehdot, jotka koskevat muun muassa kevyelle liikenteelle 
varattujen kulkuyhteyksien, ajoyhteyksien ja maanalaisten pysäköintiti-
lojen suunnittelua ja toteutusta.

Neuvotellut maankäyttösopimukset ovat kaupunginhallituksen päätök-
sen ja noudatetun käytännön mukaiset.

Määrärahaesitys

Kaavan toteuttamisen edellyttää tontinosan ostoa. Tätä varten tulee 
kaupunkiympäristölautakunnalle osoittaa sitä vastaava kirjanpidollinen 
määräraha 4 674 330 euroa vuoden 2018 talousarvion tililtä 8 01 01 
(kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi).

Lopuksi

Sopimukset ja esisopimus ovat kaupunginhallituksen päätöksen ja nou-
datetun käytännön mukaiset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sopimusluonnos/Paulig Ab
2 Sopimusluonnos/Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12458 kartta
4 Kartta alueluovutuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimusosapuolet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 59

HEL 2018-000500 T 10 01 00

Aromikujan alue

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan 
(Vuosaari) korttelin 54180 tonttien 8-11 ja korttelin 54186 tonttien 1-2 
omistajan Paulig Ab:n kanssa liitteen nro 2 mukainen sopimus ja esiso-
pimus ja korttelin 54180 tontin 12 omistajan Kiinteistö Oy Kauppakes-
kus Columbuksen kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiym-
päristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekir-
joittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemään niihin tarvittaes-
sa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

B

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion 
tililtä 8 01 01 (kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen 
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käytettäväksi) osoitettaisiin lautakunnan käyttöön maankäyttökorvauk-
sena kaupungille luovutettavien maa-alueiden hankintaan tarvittava yh-
teensä 4 674 330 euron kirjanpidollinen määräraha tontinosan ostoon.

 (MA154-9, MA154-10)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 265
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman ja sen toi-
menpiteiden toteutuminen 2016-2017

HEL 2017-012987 T 12 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin opetuksen digi-
talisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimenpiteiden toteutumises-
ta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraport-
ti_2016_17.pdf

2 DIgitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
3 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-

2019.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi 13.2.2018, § 27 tiedoksi Hel-
singin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioin-
nin toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2) ja 
esitti sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Opetuslautakunta esitti 31.3.2016, § 51 kaupunginhallituksen hyväksyt-
täväksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 
2016–2019 (liite 3) ja siihen liittyvät määrärahatarpeet, ja että kaupun-
ginhallitus seuraisi ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain. Lisäk-
si opetuslautakunta päätti, että digitalisaatio-ohjelman mittarit tarkiste-
taan ja tuodaan erikseen opetuslautakuntaan.
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Kaupunginhallitus päätti 30.5.2016, § 549 merkitä tiedoksi opetuksen 
digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016–2019. Kaupunginvaltuusto päätti 
15.6.2016, § 177 ohjelman käynnistämiseksi 4 miljoonan lisämäärära-
hasta vuodelle 2016. Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetissa on 
varattu 9,9 miljoonaa digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. 

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, -prosesseja, tiedonhallintaa ja 
vuorovaikutusta. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan 
oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla rikastuttamaan 
oppimista. Ohjelman lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokka-
huoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan 
osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taitojen op-
piminen. 

Helsingin opetuksen digitalisaatio-ohjelma on jäsennetty viiteen toimen-
pidekokonaisuuteen, joiden toteutumista arvioidaan liitteenä olevassa 
raportissa. Arvioinnin keskeiset tulokset toimenpidekokonaisuuksittain 
ovat seuraavat.

1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Digitalisaatio-ohjelman alkuvaiheessa on keskitytty erityisesti vahvista-
maan muutosjohtamisen ja verkostojohtamisen taitoja sekä sitoutumis-
ta systeemiseen muutokseen organisaation kaikilla tasoilla. Opetus-
henkilöstön ja rehtorien digitaalisen osaamisen kehittämisen tarpeita on 
määritelty itsearviointien sekä digi.hel.fi –taitotasojen perusteella. Näi-
den pohjalta on toteutettu täydennyskoulutusta, tuotettu verkkomateri-
aalia ja luotu tutor-opettajaverkosto vahvistamaan erityisesti tietotekno-
logian opetuskäytön perus- ja syventävää osaamista.

2. Innovatiiviset kokeilut

Innovatiivisten kokeilujen ydinajatuksena on mahdollistaa ja innostaa 
kaikki koulut kehittämään omaa digitaalista toimintakulttuuriaan sekä 
innovoimaan tulevaisuuden koulun rakenteita ja pedagogisia ratkaisuja. 
Lukuvuonna 2016–2017 käynnistyi uuden pedagogiikan ja digitalisaa-
tion innovatiiviset kokeilut yhteensä reilussa 60 koulussa ja oppilaitok-
sessa. Kokeilukoulujen toimintaa on ohjattu ja kehittämistyötä tuettu ko-
keilukouluille järjestetyissä seminaareissa ja teemakohtaisissa koulu-
tuksissa. Joissakin kouluissa on jo nyt syntynyt uudenlaisia toiminta-
malleja ja työskentelyä, toisissa kouluissa ollaan vielä kehittämistyön 
alussa. 

3. Oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit

Koulujen fyysisiä oppimisympäristöjä on kehitetty siten, että ne ovat 
avoimia, monipuolisia, joustavia ja mahdollistavat erilaisia työskentely-
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tapoja sekä vahvistavat yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tämä on 
otettu huomioon myös uusien rakennuskohteiden ja perusparannusten 
suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Oppimisym-
päristöä on laajennettu koskemaan koko kaupunkia ja jokaisessa kou-
lussa ja oppilaitoksessa on uusia, joustavia oppimisen tiloja. Uuden op-
pimisen ja oppimisympäristön älykoulu- konseptin luominen on käyn-
nistynyt.

4. Opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän kehitys

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistettiin vuoden 2017 lo-
pussa kokonaisarkkitehtuurityö toimialan johdon kanssa. Työ käynnis-
tettiin määrittelemällä, mitä toimintoja varhaiskasvatus, perusopetus, lu-
kio-opetus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö tarvitsevat palve-
lunsa toteuttamista varten. Seuraavaksi laadittiin visio palveluiden 
asiakkaiden näkökulmasta oppimisen ja kasvamisen tueksi tarvittavista 
tulevaisuuden digipalveluista. Näiden menetelmien avulla voidaan tuo-
da asiakastarpeita tietojärjestelmäkehitykseen ja priorisoida tarpeiden 
toteuttamista. Lisäksi on kehitetty yhdessä koulujen kanssa henkilökoh-
taista porfolio-työkalua digitaalisen oppimisympäristön tuottamiseksi.

5. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille.

Oppilaskoneiksi on hankittu kannettavia tietokoneita vuosien 2016 ja 
2017 aikana yhteensä 15743 kpl. Lisäksi kaikille opettajille on hankittu 
kannettavat tietokoneet. Koulujen ja oppilaitosten langatonta verkkoa 
on kehitetty, mutta tämä vaatii edelleen toimenpiteitä vuoden 2018 ai-
kana. ICT-hankintaprosessia on uudistettu ja ICT-laitteiden ja niiden 
elinkaaren hallintaan on rakennettu sähköinen ICT-laiterekisteri, joka 
otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2018 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhdistetään entisten virastojen 
digitalisaatio-ohjelma tai -hanke toimialan digitalisaatio-ohjelmaksi 
vuonna 2018. Toimialan digitalisaatio-ohjelmassa toimenpidekokonai-
suudet laajenevat kattamaan koko kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Koulutusasteiden 
erilaiset pedagogiset tarpeet huomioidaan ohjelmassa. Toimenpideko-
konaisuudet tarkennetaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 

Digitalisaatiotoimikunta päätti 21.3.2018, § 3, merkitä tiedoksi saadun 
informaation käsitellessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digi-
talisaation tilannekatsausta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraport-
ti_2016_17.pdf

2 DIgitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
3 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-

2019.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 27

HEL 2017-012987 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kau-
pungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimen-
piteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2) sekä esitti 
sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Käsittely

13.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus: Vesa Korkkula 
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava:

"Lautakunta korostaa, että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden 
hankintojen suhteen otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toi-
miala voisi esimerkiksi kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan 
tukea, mitkä asiat kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojär-
jestelmiä) pitäisi mitenkin kehittää." 

Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat 
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
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Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamas-
sa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työ-
ergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja 
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimer-
killisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-lii-
kuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/
Lisäksi Kasko saadaan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin, 
jos koulujen toiveet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin 
julki.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus, Korkkula Vesa 
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava: "Lautakunta korostaa, 
että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden hankintojen suhteen 
otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toimiala voisi esimerkiksi 
kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan tukea, mitkä asiat 
kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojärjestelmiä) pitäisi mi-
tenkin kehittää."  
Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat 
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamas-
sa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työ-
ergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja 
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimer-
killisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-lii-
kuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/ Lisäksi Kasko saa-
daan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin, jos koulujen toi-
veet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin julki.

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 4
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter
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Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 8–4. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 0405682017

mari.suoja(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 266
Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilman-
vaihdon muutostöitä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 268 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildén.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 4.1.2018
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin Medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä Pohjois-
Helsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitse-
vassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa. 
Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painote-
taan medialukutaitoa.

Medialukion koulurakennukseen on suunniteltu tekninen perusparan-
nushanke. Sen tavoitteena on parantaa koulurakennuksen sisäilman 
laatua sekä energiatehokkuutta. Hankesuunnitelma on laadittu yhteis-
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työssä entisen tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa. Hankkeen yh-
teydessä on tarkoitus korjata rakennuksen vaippa (julkisivut, vesikatto 
ja ikkunat) kokonaisuudessaan kiinteistön vanhoissa osissa. Rakennus 
on valmistunut vuonna 1964. Rakennusta on laajennettu valmistumisen 
jälkeen kolmessa osassa vuosina 1967, 1981 ja 2004. Korjaukset teh-
dään rakennuksen vanhoissa osissa. Vuonna 2004 valmistuneessa uu-
dessa osassa ei korjauksia tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaih-
don muutostyöt, jolla sisäilman laatu ja energian säästö saadaan nyky-
vaatimusten tasolle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu op-
pilasmäärän lisäys (noin sata oppilasta). Hanke ei sisällä toiminnallisia 
tilamuutoksia. Työt tehdään sääsuojattuna viidessä vaiheessa.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman tekniset asiakirjat 
ovat nähtävinä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttaminen -palvelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lau-
sunnon 13.2.2018 § 14. 

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta

Helsingin Medialukiossa suoritetuissa kuntotutkimuksissa on ulkoseinä-
rakenteiden eristeissä todettu mikrobikasvustoa. Vesikatto on joillain 
rakennuksen osa-alueilla vuotanut. Rakennuksessa työskentelevät ja 
opiskelevat henkilöt ovat oireilleet jo pitkään. Erityisesti oireilua on 
esiintynyt niillä henkilöillä, jotka oleskelevat rakennuksen vanhoissa 
osissa, jossa ilmavaihdon on todettu olevan puutteellinen. Ilmanvaihtoa 
on vuosien varrella yritetty parantaa useaan otteeseen. 

Hankkeen yhteydessä puretaan rakennuksen vaurioituneet tiilijulkisivut 
eristeineen, ikkunoineen ja sokkelihalkaisuineen. Vesikatto puretaan 
myös ja lisäksi vaihdetaan eristeet. Julkisivun ja vesikaton uusinnalla 
parannetaan rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta sekä rakenteiden 
energiatehokkuutta.

Ilmanvaihdolle tehdään muutostyöt, joilla ilmamäärät saadaan nykyvaa-
timusten tasolle. Uusia ilmanvaihtokonehuoneita rakennetaan kaksi 
kappaletta ja ilmanvaihdolle tehdään tarvittavat kanavointi sekä pääte-
laite muutokset ilmanjaon parantamiseksi. Uudet ilmanvaihtokoneet, 
joita on kolme, on varustettu lämmöntalteenotolla.

Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos 
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat ra-
kennusluvan. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 233 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/45
23.04.2018

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

Hanke on välttämätön toteuttaa sisäilmaolosuhteiden parantamisen ja 
energiasäästötavoitteiden takia. Lisäksi hanke mahdollistaa lukion op-
pilasmäärän laajentamisen noin sadalla oppilaalla.  

Viranomaisten ennakkolausunnot

Rakennusvalvonnan antamissa ennakkolausunnoissa koskien Medialu-
kion julkisivumuutosta, jossa julkisivun tiilimuuraus vaihtuu tiilipintaisek-
si verhouslevyksi ja puuikkunat vaihtuvat puu/alumiini-ikkunoiksi voi-
daan rakennusvalvontaviranomaisen mukaan toteuttaa.

Ilmanvaihdon muutostöille on tutkittu eri vaihtoehtoja. Esitetty kahden 
uuden konehuoneen vaihtoehto on paras ja kustannustehokkain vaih-
toehto. Ilmanvaihdonmuutostöiden vaatimat uudet konehuoneet olivat 
rakennusvalvontaviranomaisen alustavan kannan mukaan liian massii-
viset eikä julkisivupintana käytetty Paroc elementti (peltipinta) sopinut 
rakennusvalvonnalle. Neuvottelut ovat näiltä osin edelleen vireillä ra-
kennusvalvonnan kanssa. 

Kustannukset ja vuokravaikutus

Hankkeen laajuus on 8 268 brm² ja vuokra-ala 7 460 htm². Investoinnin 
kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 8,31 miljoo-
naa euroa.

Vuoden 2018 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
massa vuosiksi 2018–2027 hankkeen rakentaminen on merkitty vuosil-
le 2017-2019 yhteensä 7,3 miljoonan euron suuruisena. Hankkeen 
8,31 miljoonaan euroon kasvanut rahoitustarve otetaan huomioon ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa vuosille 2019–2028 tar-
kistettaessa.

Vuokranmääräytymisperusteena pinta-ala 7 460 htm².

Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81 
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa.

Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuok-
ra
on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 euroa.
Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.

Väistötilat

Rakentamisen aikana tarvitaan väistötilat. Väistötilat on rakennettu jo 
kesällä 2017 ja ne on otettu käyttöön elokuussa 2017.  Koulurakennuk-
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sen yksi osa on ollut siitä asti poissa käytöstä. Korjaustyöt on tarkoitus 
aloittaa käytöstä poissa olevasta rakennuksen osasta.

Väistötilan suunnittelukustannukset, perustuksien rakennustyöt sekä 
vesi-, viemäri- ja sähköliittymä töiden kustannukset ovat yhteensä 
281 000 euroa (alv. 0 %). Tämä osuus väistötilojen kustannuksista on 
huomioitu hankkeen kokonaishinnassa. Väistötilan vuokrakustannukset 
ovat 37 kuukauden ajalle 303 400 euroa.

Väistötilan yhteenlasketut kustannukset ovat siten 584 400 euroa (alv. 
0 %). 

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuussa 2018 ja töiden 
on tarkoitus valmistua touko-kesäkuussa 2020. Työt tehdään sääsuo-
jattuna viidessä vaiheessa, niin että korjaustyöt aloitetaan jo poissa 
käytössä olevasta rakennuksen osasta. Työt pyritään suunnittelemaan 
ja toteuttamaan siten, että opiskelutyölle tulee mahdollisimman vähän 
haittaa.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiin-
teistön ylläpidosta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto asiassa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon (13.2.2018 § 14). Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomioita hankkeen suunniteluun, 
suunnittelun ohjaukseen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajan. Hyvällä suunnittelulla, suunnittelun ohjauksella ja laadunvalvon-
nalla on vaikutusta niin terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön 
kuin toimialan käyttökustannuksiin. Lausunnon mukaan hankkeella on 
vaikutusta Medialukion tilojen terveellisyyteen, turvallisuuteen, käytettä-
vyyteen sekä viihtyisyyteen, jotka paranevat hankkeen johdosta. Lisäk-
si hanke parantaa Medialukion toimivuutta ja työskentelyohosuhteita. 

Aluehallintovirastolle tehty kantelu asiassa

Medialukion erään oppilaan vanhempi on tehnyt Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolle (ESAVI) 20.2.2018 päivätyn kantelun kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laiminlyön-
neistä koskien Medialukion opiskelijoiden terveydellisten olosuhteiden 
valvontaa ja tiedonantoa opiskelijan vanhemmalle. 

ESAVI on pyytänyt asiassa kaupunkiympäristön toimialalta selvitystä 
siitä, kuinka terveydensuojelu on arvioinut Medialukion terveydellisiä 
olosuhteita ja niiden vuoksi mahdollisesti tarpeellisia toimenpiteitä ja 
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toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lisäksi ESAVI on pyytänyt kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta selvitystä kantelussa tarkemmin esitettyihin 
väitteisiin ja kysymyksiin. Selvityspyyntöön on vastattava viimeistään 
16.5.2018 mennessä. Selvityspyyntö liiteteineen on liitteenä 2.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 4.1.2018
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 214

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.04.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille Ryd-
manin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 34

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisi-
vun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden 4.1.2018 
päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Tämä hankesuunnitelma koskee Helsingin medialukion teknistä perus-
parannusta osoitteessa Moisiontie 3. Hankesuunnitelma on laadittu en-
tisten tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. Hanke ei sisällä toi-
minnallisia tilamuutoksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeiden suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja laadunval-
vonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta sekä sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ja kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan käyttökustannuksiin. 

Hankkeen sisällöstä

Helsingin medialukion vanhoissa osissa, jotka ovat valmistuneet vuosi-
na 1964, 1967 ja 1981, on oireiltu puutteellisen sisäilman vuoksi. Kiin-
teistön kuntotutkimuksissa on rakennuksen vanhojen osien ulkoseinien 
seinärakenteissa todettu mikrobikasvustoa. Ilmanvaihtoa on yritetty pa-
rantaa useaan kertaan.

Tässä hankkeessa korjataan rakennuksen vanhojen osien julkisivut, 
vesikatto ja ikkunat. Vuonna 2004 valmistuneessa osassa näitä kor-
jauksia ei tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, 
jolla saadaan sisäilman laatu ja energian säästö nykyvaatimusten ta-
solle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu oppilasmäärän li-
säys. Muutostöiden vuoksi rakennetaan kaksi uutta lämmöntalteenotol-
la varustettua ilmanvaihtokonehuonetta kanavistoineen ja päätelaittei-
neen. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos 
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat ra-
kennusluvan.

Hankkeen toteuttaminen on välttämätön sisäilmaolosuhteiden paranta-
misen vuoksi. Tehtävät toimenpiteet parantavat samalla kiinteistön 
energiatehokkuutta.
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Hanke toteutetaan sääsuojattuna rakentamisena viidessä vaiheessa.

Toiminta koulussa

Helsingin medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä Pohjois-
Helsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitse-
vassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.

Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painote-
taan medialukutaitoa. Haku medialinjalle tapahtuu yhteishaun lisäksi 
erillisellä hakemuksella. Kouluun otetaan vuosittain noin 270 uutta opis-
kelijaa, joista 60 medialinjalle ja 210 yleislinjalle.

Toiminnalliset tilamuutokset

Hanke ei sisällä toiminnallisia tilamuutoksia. 

Hankkeen yhteydessä lukion oppimisympäristöä nykyaikaistetaan ja 
laajennetaan irtokalusteiden uusimisen ja tietotekniikan päivityksen 
avulla.

Suunnitelluilla lisäyksillä rakennuksesta saadaan toimivampi ja tilan-
käytöltään entistä tehokkaampi koulu. 

Kustannukset 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Hankkeen laajuus on 8 268 brutto-m2 ja vuokra-ala on 7 460 m2. In-
vestoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 
8,31 miljoonaa euroa.

Hankeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 2018 – 
2027 tarkistettaessa.

Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81 
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa. 

Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuok-
ra on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 eu-
roa. Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa laite- ja irtokalustehankin-
noista sekä vaiheistukseen liittyvistä muuttokustannuksista.

Väistötilat
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Rakentamisen ajaksi on elokuussa 2017 lukion pihaan rakennettu väis-
tötilat. 

Väistötilat on mitoitettu yhtä rakennusvaihetta varten. Väistötilan kus-
tannukset ovat noin 584 400 euroa, alv 0%. 

Väistötilojen vuokrakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le ovat 303 400 euroa 37 kuukauden ajalta.

Rakentamisen aikaiset ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää sitä var-
ten varustetuissa tiloissa Käpylän peruskoulussa ja väistötilana toimi-
vassa rakennuksessa, osoitteessa Sturenkatu 2.

Aikataulu

Hankkeen toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja hanke valmistuu kesä-
kuussa 2020.

Vaikutusten arviointi

Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat 
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan myös koulun toimi-
vuutta ja työskentelyolosuhteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Käsittely

13.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään 32 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Pa-
karisen tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
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mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.01.2018 
§ 15

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Kiinteistötunnus 091-040-0110-0005, Pysyvä rakennustunnus 22445, Moisiontie 3, 00730 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 8 268 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa. 

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 267
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 16. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 16.4.2018
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.4.2018
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 17.4.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.4.2018
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 19.4.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 18.4.2018
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 18.4.2018
  
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.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 268
Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkioperusteet

HEL 2018-004108 T 01 02 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa kansliapäällikölle seuraavat valtuusto-
kauden tavoitteet: 

1. Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen
2. Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunni-

tellusti 
3. Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja pää-

tösvalmistelun ohjaukseen

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikölle voidaan ke-
väällä 2021 maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tu-
lospalkkio, laskettuna maksuajankohdan palkasta. Kaupunginhallitus 
päättää tulospalkkion maksamisesta ja määrästä edellä tarkoitettujen 
tavoitteiden toteutumisen perusteella.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin 46. esityksen kokouksen 
viimeisenä asiana.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikön johtajasopimus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 244 (253)
Kaupunginhallitus

Asia/46
23.04.2018

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

Kaupungin ja kansliapäällikön välisessä johtajasopimuksessa (Khs 
6.2.2017 § 112) määrätään, että kaupunginhallitus asettaa kansliapääl-
likölle tavoitteet ja päättää niiden seurannasta kuitenkin niin, että tavoit-
teiden toteutumista seurataan vähintään vuosittaisessa pormestarin ja 
kansliapäällikön välisessä tulos- ja kehityskeskustelussa.

Kansliapäällikön johtajasopimuksessa määrätään myös, että kanslia-
päällikön tavoitteet kalenterivuodelle 2017 asetetaan mahdollisimman 
pian sopimuksen voimaan tultua ja että tavoitteet asetetaan tämän jäl-
keen kalenterivuosittain etukäteen. Johtamisjärjestelmäuudistuksen 
käytännön toimeenpanon ja kaupunkistrategian valmistelun ja päätök-
senteon sekä strategiassa mainittujen keskeisimpien hankkeiden valin-
nan edellyttämän ajan vuoksi ei tavoitteita kuitenkaan ollut tarkoituk-
senmukaista asettaa vielä vuodelle 2017. Johtajasopimuksen hyväksy-
misen jälkeen on muutenkin ilmennyt, ettei vuositavoitteiden asettami-
nen välttämättä ole paras vaihtoehto strategista lähestymistapaa ja pi-
tempijänteistä kehittämisotetta edellyttävässä tehtävässä. 

Edellä todetun johdosta on tarkoituksenmukaista, että kansliapäällikölle 
asetetaan tavoitteet jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi siten, että kau-
punginhallitus arvioi niiden toteutumista keväällä 2021 eli noin kolmen 
vuoden kuluttua. Kansliapäällikön kanssa on sovittu, ettei vuositavoit-
teiden asettamista koskevaa sopimusmääräystä ole tarpeen noudattaa.

Kansliapäällikön johtajasopimuksessa määrätään myös, että kanslia-
päällikön tulospalkkiojärjestelmästä ja mahdollisen tulospalkkion mak-
samisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen

Maailman toimivin kaupunki − Helsingin kaupunkistrategiassa 
2017−2021 todetaan, että Helsinki pyrkii hallitulla rytminmuutoksella 
nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin. Toimintakulttuurin 
muutoksen keskeisiä osa-alueita ovat palveluhenkisyys, asiakastyyty-
väisyys, kokonaisohjattavuus ja yhdessä tekeminen.

Valtuustokauden aikana tapahtuvaa toimintakulttuurin kehittymistä voi-
daan arvioida ainakin välillisesti hyödyntämällä myöhemmin valittavia 
strategiamittareita. 

Toimintakulttuuria koskevassa kaupunkistrategian jaksossa todetaan, 
että asukas- ja käyttäjätyytyväisyys ovat kaupungin tuloksellisuuden 
keskeisimpiä mittareita. Edelleen kaupungin tavoitteena on olla maail-
man parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Kau-
punkia johdetaan ja henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuul-
lisesti ja kestävästi. Kaupunki panostaa valtuustokaudella johtamistyön 
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parantamiseen ja viestinnän kehittämiseen. Näitä tavoitteita voidaan pi-
tää relevantteina myös kansliapäällikön onnistumista arvioitaessa.

Asukaslähtöisyyden ja osallisuuden onnistumisen arviointia varten ke-
hitettävä mittari asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys, digitalisaation on-
nistumisen arviointia varten kehitettävä mittari käyttäjätyytyväisyys kau-
pungin digitaalisiin palveluihin, sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämi-
sen ja johtamisen onnistumisen arviointia varten kehitettävä mittari 
henkilöstökokemus ja johtaminen ovat sellaisia toimintakulttuurin mah-
dollista muutosta koskevia arviointiperusteita, jotka voidaan asettaa 
kansliapäällikön tavoitteiksi. 

Strategiamittareiden kokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi myöhemmin tänä vuonna. Kehitettävien mittareiden 
täsmällinen sisältö määritetään siten vasta myöhemmin eikä varsinaisia 
numeerisia tavoitearvoja siksi voida asettaa tässä vaiheessa. Kanslia-
päällikön tavoitteena tulee olla edellä mainituissa mittareissa ja osa-
alueissa tapahtuva myönteinen kehitys, jota voidaan osaltaan pitää 
osoituksena toimintakulttuurin kehittymisestä. Osa-alueiden toteutumis-
ta voidaan arvioida myös laadullisin kriteerein.

Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunnitellusti

Kansliapäällikölle asetettava tavoitekokonaisuus koskee kaupunkistra-
tegiassa erikseen mainittujen strategisten hankkeiden toteutumista 
suunnitellusti. Kyseessä ovat seuraavat hankkeet:

 Päästövähennysten toimenpideohjelma (Hiilineutraali Helsinki 2035) 
 Hyvinvoinnin ja terveyden johtamis- ja koordinaatiorakenteen kehit-

täminen
 Liikkumisohjelma
 Systeemisten ratkaisujen löytäminen nuorten syrjäytymishaastee-

seen
 Kiinteistöstrategia
 Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edel-

lytysten selvittäminen
 Merellinen strategia
 Maapoliittinen tarkastelu

Hankkeilla on tai niille hyväksytään hankesuunnitelmat, joiden toteutu-
mista seurataan kaupungin johtoryhmässä säännöllisesti ja joista on 
tarkoitus raportoida määrävälein kaupunginhallitukselle. Monet hank-
keista ulottuvat ajallisesti yli kuluvan valtuustokauden, joten niiden to-
teutumista on tarkoitus arvioida sen mukaan, onko tarkasteluhetkellä 
päästy siihen vaiheeseen, jossa hankesuunnitelman mukaan pitäisikin 
olla.
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Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja päätösvalmistelun ohjaukseen

Kansliapäällikkö on eräin poikkeuksin kaupunginhallituksen ainoa esit-
telijä. Hän vastaa myös kaupunginhallituksen ja samalla kaupunginval-
tuuston päätöksentekoon tähtäävän valmistelun ohjauksesta.

Kansliapäällikölle asetettava tavoitekokonaisuus koskee hyvää päätös-
valmistelua ja toimivaa esittelyä, jotka helpottavat kaupunginhallituksen 
onnistumista omassa tehtävässään. Kaupunginhallituksen tyytyväisyyt-
tä voidaan siksi perustellusti pitää sopivana kansliapäällikölle asetetta-
vana tavoitteena huolimatta siitä, että siihen liittyy subjektiivista arvion-
tia. Koska nyt käsillä olevan päätöksen ja aikanaan tehtävän arvioinnin 
välillä on kohtalaisen pitkä aika, kaupunginhallituksella on mahdollisuus 
muodostaa käsitys myös siitä, onko esittelyssä ja päätösvalmistelussa 
tapahtunut myönteistä tai kielteistä kehitystä. Arviointi olisi laadullista 
eikä siihen ole tarkoitus määritellä numeerista asteikkoa.

Tässä tarkoitetun arvioinnin ei tulisi kohdistua päätösesitysten aineelli-
seen sisältöön. 

Tulospalkkioperusteet

Helsingin kaupungin tulospalkkiojärjestelmien valmisteluohjeen mukai-
sesti tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % tulospalkkioyksikön 
toteutuneesta vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Täysi 
tulospalkkio on maksettavissa, jos kaikki tulostekijät ovat toteutuneet 
täysimääräisesti ja tulospalkkion maksamiseen on olemassa rahoitus.

Johtajasopimukseen otetun määräyksen johdosta kansliapäällikkö ei 
kuulu kaupunginkanslian tai kaupungin johdon tulospalkkiojärjestelmiin. 
Tästä huolimatta kansliapäällikön tulospalkkioperusteissa on paikallaan 
soveltaa kaupungin yleisiä ohjeita siinä laajuudessa kuin tämä katso-
taan tarkoituksenmukaiseksi. 

Ottaen huomioon, että kansliapäällikölle esitetään asetettavaksi tavoit-
teet valtuustokauden loppuun asti eli noin kolmeksi vuodeksi, enim-
mäispalkkion taso voidaan määritellä enintään kolmen kuukauden palk-
kaa vastaavaksi, laskettuna maksuajankohdan palkasta.

Jos kaupunginhallitus keväällä 2021 katsoo, että kansliapäällikölle nyt 
asetettavat valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet osaksi tai koko-
naan ja että tulospalkkiota tulee maksettavaksi, se päättää samalla 
myös tulospalkkion määrästä.

Kansliapäällikön kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaisesti pormes-
tari seuraa ja arvioi tulostavoitteiden toteutumista vuotuisissa tulos- ja 
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kehityskeskusteluissa, joiden valmistelua varten huolehditaan kaupun-
ginhallituksen ryhmien osallistamisesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 248 (253)
Kaupunginhallitus

23.04.2018

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 265 ja 267 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 266 ja 268 §: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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 261 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

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

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

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 253 (253)
Kaupunginhallitus

23.04.2018

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

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.04.2018.


