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Kokousaika 21.05.2018 16:00 - 16:30

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Oskala, Hannu varajäsen
Vuorjoki, Anna varajäsen

poissa: 362 §

Muut

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

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Saarinen, Raimo K vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Pennanen, Sari-Anna vs. kaupunginlakimies
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
358 - 368 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
358 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
359 - 368 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
358 - 368 §:t
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§ Asia

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

359 Asia/2 Kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemien päätösten täytäntöön-
pano

360 Asia/3 V 30.05.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston ta-
lousarviokohdan käyttö

361 Asia/4 Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

362 Asia/5 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus

363 Asia/6 Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

364 Asia/7 Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet

365 Asia/8 Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

366 Asia/9 Valtuutettujen Anna Vuorjoen, Laura Kolben, Silvia Modigin ja Maria 
Ohisalon toivomusponnet koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruu-
din kehittämistä

367 Asia/10 Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen 
löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa

368 Asia/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 358
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 Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Otso Kivek-
kään ja Wille Rydmanin.

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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§ 359
Kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemien päätösten täytän-
töönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 te-
kemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdolli-
sista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto 15.5.2018

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus kehottaa pormestaria toimittamaan 

lausunnon eduskunnalle yhdessä muiden pääkau-
punkiseudun kaupunginjohtajien kanssa.

Kaupunginvaltuusto 16.5.2018

1-2, 9-14, 
16, 26, 32, 
36, 39

Ei toimenpidettä.

  
3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
  
4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen-

kieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelai-
tokselle.

  
5 Tiedoksi toimialoille, virastoille, liikelaitoksille, lauta-

kunnille, johtokunnille ja tytäryhteisöille.
  
 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavak-

si.
  
6 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
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7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähkö-

verkko Oy:lle, HSL:lle, HSY:lle, Museovirastolle sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupungin-

museolle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkiympäris-
tön toimialalle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, 

Helen Sähköverkko Oy:lle, HSL:lle, HSY:lle, hakijalle 
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- 

ja koulutuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Liiken-
neliikelaitokselle, pelastuslautakunnalle ja kaupun-
kiympäristön toimialalle.

  
 Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
15 Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
17-25, 27-
31, 33-35, 
37, 38, 40

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
30.5.2018. 

  
41, 42 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 360
V 30.05.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston 
talousarviokohdan käyttö

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muo-
dostettavan rahaston, jonka nimeksi tulee Osallisuusrahasto - Delaktig-
hetsfonden.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy rahastolle säännöt seuraavasti:

1 § Rahaston tarkoitus
 Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kau-

punkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkai-
den ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttami-
selle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti. 

2 § Rahaston kartuttaminen
 Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä 

määrillä. 
3 § Rahaston käyttäminen 
 Osallisuusrahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mu-

kaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osa-
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puolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien to-
teutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyt-
tämiin menoihin.   

4 § Rahaston varojen säilyttäminen
 Rahaston kirjanpidolliset varat sijoitetaan osana kaupungin kas-

savaroja. Ko. varoille ei lasketa korkoa. 
5 § Rahaston hallinto ja hoito
 Rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa 

kaupunginkanslia. 
6 § Rahaston kirjanpito
 Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Ra-

haston tilivuosi on kalenterivuosi. Rahastosta raportoidaan vuo-
sittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston pääoma vuoden alus-
sa, rahaston tulot ja menot hanke- tai projektikohtaisesti sekä 
rahaston pääoma vuoden lopussa. 

7 § Rahaston purkaminen
 Rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä 

rahaston pääomaa peruspääomaan tai muihin oman pääoman 
eriin.

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi siirtää taseeseen kertyneestä ylijää-
mästä 40 miljoonaa euroa peruspääomaksi osallisuusrahastolle.

Kaupunginvaltuusto päättää vielä siirtää 480 000 euroa vuoden 2018 
talousarvion kohdalta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 
Khn käytettäväksi, kohdalle 1 40, Kaupunginkanslia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 kohdalla kehottaa kau-
punginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusra-
hastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuo-
sittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon 
henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot sekä osallistuvan 
budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Lähiörahasto on tarkoitus purkaa, kun hyväksytyt lähiörahastohankkeet 
on saatettu loppuun. Vuonna 2018 on rahoitettu ainoastaan aikaisem-
min käynnistyneiden hankkeiden loppuun saattamista. Lähiörahaston 
sijaan esitetään perustettavaksi Osallisuusrahasto, joka suuruudeltaan 
vastaa purettavaa Lähiörahastoa, mutta sijoittuu kirjanpidossa kaupun-
gin taseen ulkopuolelle eriytetyksi yksiköksi samaan tapaan kuin esi-
merkiksi innovaatiorahasto. 
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Kysymys liittyy laajemmin ns. Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin toteutukseen. Kaupunginhallitus viittasi edellä mainitussa pää-
töksessään hallintosäännön VII osan 27 luvun mukaisiin osallisuuden 
ja vuorovaikutuksen periaatteisiin. Osallistuva budjetointi ja sen alueel-
lisesti päätettävät summat, osallistuvan budjetoinnin mallin edellyttä-
män henkilöstön palkkaus sekä sähköinen palvelualusta ja muut ää-
nestyksen valmisteluun ja toteutukseen liittyvät käyttömenot (mm. vies-
tintä, tilakustannukset) on tarkoitus rahoittaa osallisuusrahaston tuotol-
la. 

Lähiörahaston tarkoituksena on ollut Helsingin lähiöiden arvostuksen 
nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Ra-
haston varoja on käytetty joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä mui-
den osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen. 

Osallisuusrahaston tarkoituksena on mahdollistaa, että asukkaat ja yh-
teisöt pääsevät esittämään itse käyttökohteita rahoitukselle paikallisesti 
tai koko kaupunkia koskien ja äänestämään niiden välillä. Tätä kutsu-
taan osallistuvaksi budjetoinniksi. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena 
on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhden-
vertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta. 

Osallistuvan budjetoinnin perusrakenne koostuu neljästä vaiheesta: eh-
dotusvaihe, arviointivaihe, äänestysvaihe ja toteutusvaihe. Mallin toteu-
tuksessa viestinnällä on keskeinen rooli. Ehdotusten kehittäminen ta-
pahtuu julkisella sähköisellä alustalla.  Ensimmäisessä vaiheessa asuk-
kaat ja yhteisöt tekevät ehdotuksia ja keskustelevat niistä. Kaupunki tu-
kee tätä vaihetta järjestämällä yhteiskehittämistilaisuuksia sekä osallis-
tumalla keskusteluun. Arviointivaiheessa kaupunki arvioi, mitkä ehdo-
tuksista ovat toteutettavissa määritellyllä määrärahalla ja säännösten 
puitteissa. 

Arvioinnin jälkeen kuntalaiset äänestävät siitä, miten he näkisivät vii-
saaksi jakaa määritellyn rahamäärän. Äänestyksen jälkeen kaupungin-
hallitus vahvistaa äänestystuloksen, jota seuraa toteutusvaihe. Toteu-
tusvaiheessa olennaista on ehdotusten tekijöiden osallisuus toteutuk-
seen sekä avoin kuntalaisviestintä.

Kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin 
määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta. Kaupunki voi 
myös ehdotusten tekovaiheessa tuoda esille lähtötietoja ja tarpeita eri 
alueille.  Lisäksi osallistuvan budjetoinnin toteuttamisessa tullaan teke-
mään kohdennettuja toimenpiteitä niille ryhmille ja niille asuinalueille, 
joiden osallistuminen on pääsääntöisesti muuta väestöä vähäisempää. 
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Näin pyritään varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutuminen osallistu-
vassa budjetoinnissa. 

Osallisuusrahaston hankkeiden oletetaan painottuvan nopeasti toteu-
tettaviin yleisten alueiden ympäristöparannushankkeisiin, investoinneik-
si katsottaviin julkisiin irtaimen omaisuuden hankintoihin ja kertaluontoi-
siin projekteihin. Monissa ulkomaisissa kaupungeissa osallistuva budje-
tointi on rajattu koskemaan vain investointihankkeita. Helsingin mallissa 
on lähtökohtana, että rahaa voidaan suunnata myös käyttötalouden pii-
rissä toteutettaviin, rajallisen keston projekteihin. Rahoitettavista koh-
teista päätetään vuosittain, minkä takia esimerkiksi pysyvän henkilö-
kunnan palkkaamista ei puolleta. 

Osallistuvan budjetoinnin kunkin vuoden alueittainen käyttövara pääte-
tään kaupunginhallituksessa alueiden asukaslukuun perustuen talous-
arvion täytäntöönpanovaiheessa. Talousarviossa vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelmassa 2018-2020 on varattu 5 miljoonaa euroa lähiöra-
haston tuotosta maksettaviin menoihin vuosittain. Osallisuusrahaston 
käynnistyessä tehdään 2019 talousarvioon ja 2019-2021 taloussuunni-
telmaan vastaavat varaukset sekä poistetaan lähiörahastoa koskevat 
varaukset. 

Kaupungin osallisuusmallin toteutuksen käynnistämiseen on vuonna 
2018 tarkoitus osoittaa varoja lähiörahastosta 480 000 euroa. Koska lä-
hiörahastoa ei voi käyttää käyttömenojen kattamiseen, tulisi kaupungin-
valtuuston tehdä vuoden 2018 talousarvioon muutos, jolla tarvittava 
summa siirretään kaupunginkanslian käytettäväksi. 

Esityksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston sekä tietotekniikka- ja viestintäosaston kes-
ken.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen osallisuusrahaston pe-
rustamisesta, kaupunginhallituksen tarkoituksena on jatkovalmistelussa 
erikseen päättää osallistuvan budjetoinnin tarkemmasta toteutusmallis-
ta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osallisuus ja neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 361
Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

HEL 2018-000403 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesiohjelman.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustatiedot

Hulevesien hallintatyötä on Helsingissä ohjannut kaupunginhallituksen 
20.10.2008 hyväksymä Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Huleve-
sistrategia on päivitetty kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkans-
lian ja HSY:n yhteistyönä integroiduksi Helsingin kaupungin huleve-
siohjelmaksi.

Integroidulla hulevesiohjelmalla tarkoitetaan sitä, että ohjelman toimen-
piteet toteutetaan ja niitä kehitetään kiinteänä osana kaupungin suun-
nittelua ja rakentamista ja niihin liittyviä erilaisia prosesseja.

Valmistelussa painopisteinä ovat olleet hulevesien hyödyntäminen re-
surssina kaupunkitilassa, yleiskaavan mukaisen kaupunkirakenteen tii-
vistämisen mahdollistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uu-
distuneen lainsäädännön tavoitteiden edistäminen ja toimenpiteiden 
selkeä vastuuttaminen uuteen kaupunkiorganisaatioon sekä kustan-
nusseuranta.
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Tavoitteet

Hulevesiohjelmalla edistetään suunnitelmallista ja kestävää hulevesien 
kokonaishallintaa Helsingissä.

Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) huleveden hyödyntä-
minen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, 2) kuivatuksen var-
mistaminen ilmastonmuutos huomioiden, 3) hulevesivirtaamien ja hule-
veden laadun hallinta, 4) huleveden vähentäminen sekaviemärijärjes-
telmässä sekä 5) sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämi-
nen ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Prioriteettijärjestys

Hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnitte-
lun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisi-
jaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa 
suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä pai-
kallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta 
syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Toimenpiteet

Hulevesiohjelman sisältämässä toimenpidetaulukossa on esitetty ohjel-
man tavoitteiden edistämiseksi 38 toimenpidettä. Toimenpiteiden to-
teuttamisesta vastaavat kaupunkiympäristön toimialan eri palvelut yh-
teistyössä tarvittavien tahojen ja asukkaiden kanssa sekä hulevesioh-
jelman seurantaan erikseen asetettava hulevesiryhmä.

Hulevesiryhmä vastaa pääosin niistä ohjelman toimenpiteistä, jotka 
koskevat yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämistä, hulevesien hal-
linnan koordinointia sekä ohjelman toteutumisen seurantaa. Hulevesi-
ryhmä huolehtii siitä, että hulevesiohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tu-
levat kaupunkiorganisaation henkilöstölle tutuiksi ja noudatettaviksi se-
kä järjestää tarpeellista koulutusta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman 
toimenpiteistä, jotka liittyvät maankäytön yleissuunnitteluun ja kaavoi-
tukseen, maaomaisuuden kehittämiseen, liikenne- ja katusuunnitteluun 
sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluun.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toi-
menpiteistä, jotka liittyvät pääosin hulevesijärjestelmien ylläpitoon.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa pääosin ohjelman toimen-
piteistä, jotka liittyvät hulevesien hallintaan yksityisten tonttien rakenta-
misessa ja erilaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen kehittämiseen sekä 
huleveden laatuun.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 12 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/4
21.05.2018

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

Seuranta ja raportointi

Hulevesiohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa 
hulevesiryhmä, jonka asettaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja. Oh-
jelman toimenpiteille laaditaan mittarit seurantaa varten. Hulevesiryh-
män toimintaa seuraa ja ohjaa kaupunkiympäristön toimialan johtoryh-
mä.

Hulevesiryhmä laatii tarvittavia raportteja hulevesiohjelman toteutumi-
sesta. Tietoja voidaan käyttää esim. kaupunkistrategian toteutumisen 
seurantaan, ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien seurantaan, ympä-
ristöraporttiin ja hulevesien hallinnan investointien ja kustannusten seu-
rantaan.

Ohjelman taloudelliset vaikutukset

Ohjelmalla ja sen toimenpiteillä edistetään pitkällä aikajaksolla kustan-
nustehokasta hulevesien hallintaa.

Toimenpiteiden rahoitus sisältyy pääosin nykyiseen palvelujen käyttöta-
louteen ilman merkittävää lisärahoitustarvetta. Hulevesijärjestelmäin-
vestoinnit sisältyvät kulloinkin meneillään oleviin rakentamishankkeisiin 
nykykäytännön mukaisesti. Tarvittavat henkilöresurssit pyritään järjes-
tämään töiden organisoinnilla.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateisuutta ja yleistävän 
rankkasateita. Tästä syntyy tulevaisuudessa lisää haasteita hulevesien 
hallinnalle ja kustannusten kasvupainetta suurempien investointikus-
tannusten ja ylläpitokustannusten muodossa. Hulevesiohjelman tavoit-
teiden toteutuminen saattaa näkyä lyhyellä aikajaksolla investointi- ja 
ylläpitokustannusten kasvuna, mutta samalla investointien elinkaarikus-
tannukset alenevat.

Kokonaan uutena toimenpiteenä on esitetty huleveden laadun jatkuvan 
seurannan järjestämistä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 67

HEL 2018-000403 T 11 00 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin hulevesiohjelman 
ja siinä esitetyt periaatteet noudatettaviksi sekä toimenpiteet toteu-
tettaviksi kaupunkiympäristön toimialalla.

 Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala nimeää 
palveluihinsa hulevesikoordinaattorit, jotka muodostavat hulevesi-
ryhmän, joka seuraa hulevesiohjelman ja sen toimenpiteiden toteu-
tumista.

Käsittely

06.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Paula Nurmi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285

paula.nurmi(a)hel.fi
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§ 362
Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Kou-
lumiehen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan so-
pimuksen siten, että hankesuunnittelun arvonlisäveroton kokonaiskus-
tannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsingin kaupungin osuus 
hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana enintään 
5 310 000 euroa.

B

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristötoimialan teknisen joh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä teknisiä muutoksia.  

Tiivistelmä

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle tarveselvitysvai-
heessa laaditun arvion mukaan vuosina 2020-2025 toteutettavaksi 
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suunniteltu, toiminnoista nykyisin vastaavien Helsingin kaupungin ja 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa HUS) yhteinen 
psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Laakson yhteissairaalan tarvesel-
vitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. 
HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja Helsingin 
kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan. 

Helsingin kaupunki ja HUS ovat valmistelleet hankesuunnitteluvaihetta 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuk-
sessa määritellään hankesuunnittelun toteutus, organisaatio, vastuut 
sekä kustannukset ja niiden jakautuminen osapuolten kesken. Hank-
keen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 670 - 700 milj. euroa. Arvio 
hankesuunnitteluvaiheen enimmäishinnasta on arvonlisäverottomana 9 
000 000 euroa, josta Helsingin kaupungin osuus arvonlisäverottomana 
on enintään 5 310 000 euroa. Hanke on sekä Helsingin kaupungin, että 
HUS:n kannalta kiireellinen. Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sai-
raalatoimintaan soveltumattomat. Vuosien 2018 - 2019 aikana on tar-
koitus valmistella hankesuunnitelma päätöksentekoa varten. Hanke-
suunnitelma sisältää toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat 
sekä uudisrakentamista ja nykyisten sairaalarakennusten peruskorjaa-
mista koskevat suunnitelmat.

HUS:n hallitus on 5.2.2018 § 12 hyväksynyt sopimuksen Laakson yh-
teissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liitty-
västä hankintayhteistyöstä.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat tarveselvitykselle

Helsingin sairaaloiden suunnittelu perustuu vuonna 2016 Helsingin 
kaupungin johdolla päivitettyyn pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 
2030:een. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sai-
raala-aluetta: Malmi ja Meilahti Helsingissä, Jorvi Espoossa ja Peijas 
Vantaalla. Meilahden sairaala-alue käsittää myös Laakson sairaalan 
sekä Iho- ja allergiasairaalan. Laakson yhteissairaala tulee muodosta-
maan yhtenäisen kokonaisuuden Meilahden sairaalan kanssa. 

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision mukaan Laakson alueelle kes-
kitetään Uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaalahoito, joka käsittää 
sekä Helsingin kaupungin, että HYKS Psykiatrian toiminnat. Lisäksi 
Peijaksen ja Jorvin yhteispäivystysten yhteydessä on edelleen psykiat-
risia sairaansijoja. Myös iäkkäiden kuntalaisten tarvitsema akuutti sai-
raalahoito, akuutin vaiheen kuntoutus, palliatiivinen hoito ja saattohoito 
järjestetään Laakson sairaala-alueella.
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Laakson alueelle rakennettava yhteissairaala tulee korvaamaan Laak-
son nykyisen sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sai-
raalan sekä HYKS Psykiatriakeskuksen (aikaisemmin Hesperian sai-
raala), Kellokosken sairaalan psykiatrian ja HYKS:n lastenpsykiatrisen 
sairaalahoidon tilat.

Hankkeen kiireellisyyteen vaikuttaa nykyisten sairaalarakennusten huo-
nokuntoisuus ja niiden epätarkoituksenmukaiset tilat. Laakson sairaala 
on rakennettu 1920-luvulla. Potilaat ovat monen hengen huoneissa ei-
kä huoneissa ole omia wc-tiloja. Tilat eivät sovellu nykyaikaiseen kun-
touttavaan hoitoon. Suursuon sairaalaa ei enää peruskorjata ja sen tek-
niset toiminnot ovat käyttöikänsä päässä. Auroran sairaalapaviljongit 
jakavat toiminnan moneen erilliseen rakennukseen mäkisessä maas-
tossa, jossa esteetöntä liikkumista ei voida järjestää. 

Tällä hetkellä myös HYKS Psykiatrialla on huonokuntoiset ja toimintaan 
soveltumattomat tilat. Näistä kiireellisin tilantarve on Kellokosken sai-
raalassa sijaitsevilla toiminnoilla. Kellokosken sairaala, Auroran sairaa-
la ja Psykiatriakeskus eivät sovellu nykyajan psykiatriaan ja sen kehit-
tämiseen. HUS:n hallitus on päättänyt lakkauttaa toiminnan Kellokos-
kella vuosien 2022 - 2023 aikana. Lastenpsykiatrialla ei ole vakinaisia 
omia tiloja vaan ne ovat hajautettuna huonokuntoisissa tiloissa. 

Laakson yhteissairaala on tarkoitus toteuttaa vaiheistettuna alkaen uu-
disrakentamisesta niin, että toimintojen siirtäminen Kellokosken sairaa-
lasta sisältyy ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Sopijapuolet hyväksy-
vät tämän yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. 

Yhteissairaalahanke perustuu tarpeelle viedä läpi kahden erillisen orga-
nisaation integraatio, kehittää uuteen sairaalaan sijoittuvaa toimintaa ja 
varmistaa palvelujen kehittämisedellytykset, palvelujen hyvä laatu ja 
saatavuus. Samalla on tarkoitus järjestää potilaille asianmukaiset, läh-
tötilannetta selvästi paremmat hoito-olosuhteet. Keskeisenä hanketta 
ohjaavana tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden li-
sääminen niin, että rakennusinvestoinnista aiheutuvat lisäkustannukset 
voidaan kattaa nykyistä kustannustehokkaammin järjestetyn toiminnan 
kautta. Hanke tukee kansallisen sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita 
ja antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää kaupungin ja HUS:n palvelujär-
jestelmät. Kun palvelurakenteen, toimintaprosessien ja tilojen suunnit-
telu liitetään yhteen, ei integraatio jää vain hallinnolliseksi.

Laakson sairaala-alueelle sijoitetaan nykyisen HUS Psykiatrian ja Hel-
singin kaupungin psykiatrian yhteensä 425 sairaansijaa, lasten psykiat-
rian 32 sairaansijaa sekä somaattisen sairaalan eli Helsingin sairaalan 
ja vaativan neurologisen kuntoutuksen 450 sairaansijaa. Suunnitelma 
sisältää lisäksi tilat sairaalan toimintaa tukevalle polikliiniselle toiminnal-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 17 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/5
21.05.2018

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

le, jonka tulee joustavien ja tehokkaiden hoitoketjujen turvaamiseksi si-
jaita sairaalassa. Sairaalassa on lisäksi psykiatrian ja geriatrian opetus-
toiminnan tarvitsemat tilat sekä toimintaa palvelevat tukipalvelut. Toi-
minnan kehittämisessä hyödynnetään synergiaetuja psykiatrian ja so-
matiikan kesken sekä Meilahden kampuksen kanssa. 

Laakson yhteissairaalaan siirtyvät psykiatriset sairaalaosastotoiminnat 
liittyvät seuraaviin psykiatrian osa-alueisiin: akuuttipsykiatria, lastenpsy-
kiatria, nuorisopsykiatria, geropsykiatria, psykoosisairaudet, mieliala-
häiriöt, päihdepsykiatria, neuropsykiatria ja oikeuspsykiatria. Toiminta 
kattaa laajasti koko psykiatrisen hoidon alan. Se muodostaa huomatta-
van psykiatrisen osaamiskeskittymän sekä mahdollistaa toiminnallisten 
synergioiden hyödyntämisen.

Somaattisen sairaalan sairaalatoimintoja ovat akuuttigeriatrinen kun-
toutus, traumakuntoutus, infektioiden hoito, geriatrinen jatkokuntoutus, 
vaativa neurologinen kuntoutus, kirurginen jatkohoito, palliatiivinen hoi-
to ja saattohoito, psykogeriatrinen hoito, päihdekuntoutus ja haavahoi-
to. 

Sairaalaosastot suunnitellaan tiloiltaan yleisluonteisiksi siten, että ne 
voidaan tarpeen mukaan ottaa joko psykiatrian tai somatiikan käyttöön. 
Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, käsittäen liikuntaesteiselle 
soveltuvan wc-tilan. Osastot suunnitellaan kolmella eri tavalla: osa va-
rustetaan psykiatrian turvallisuustason mukaan, osa somatiikan sairaa-
lateknisin järjestelmin kuten happipistein ja osa sekä psykiatrian että 
somatiikan tarpeiden mukaisesti.

Tarveselvitys

Helsingin kaupunki ja HUS ovat laatineet Laakson yhteissairaalan 
18.5.2017 päivätyn tarveselvityksen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunta on 23.5.2017 § 167 tehnyt asiaa koskevan tarvepää-
töksen. HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja 
Helsingin kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan. Helsingin kaupungin ja HUS:n tarkoituksena on jatkaa Laakson 
yhteissairaalahankkeen selvitystä laatimalla hankesuunnitelma hyväk-
sytyn tarveselvityksen pohjalta.

Rakennuspaikka sijaitsee Helsingin kaupungin 18. kaupunginosassa 
(Laakso) korttelin 182626 tontilla 2, osoitteessa Lääkärinkatu 8, 00250 
Helsinki. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Helsingin kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin 
tarveselvitysvaiheessa laaditulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. 

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään noin 150 000 
brm² ja se toteutetaan uudisrakennuksina sekä alueelle jäävien sairaa-
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larakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Osa nykyisistä sairaalara-
kennuksista sekä alueella sijaitsevat asuinrakennukset ja päiväkoti pu-
retaan. Selvitys korvaavista tiloista tehdään hankesuunnitteluvaihees-
sa. Hanke sisältää lisäksi uuden liikenneyhteyden ja ajotunnelin toteut-
tamisen Auroran portilta sairaala-alueelle sekä muut tarvittavat alue-
työt. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös mahdollisuutta ra-
kentaa Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävä huoltotunneli. 
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa 
käytettävissä olleilla tiedoilla 670 - 700 milj. euroa.

Tarveselvitys on liitteenä 1.

Sopimus

Helsingin kaupungin ja HUS:n välisellä sopimuksella sovitaan Laakson 
yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvästä 
hankintayhteistyöstä. Hankinnat toteutetaan hankintalain 21 §:n mukai-
sena hankintayksiköiden yhteistyönä. Sopimus koskee tarvittavien 
suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa. Lisäksi sovi-
taan hankesuunnittelun ohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta, 
vastuista ja menettelytavoista sekä hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusten jakamisesta. Sopijapuolet eivät myy tai osta palveluja toisiltaan.  

Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli sopimukseen liittyvät terveydenhuol-
lon tehtävät siirtyvät maakuntaorganisaatiolle. Sopimuksen perusteella 
tehtävät suunnittelu- ym. sopimukset laaditaan siten, että ne voidaan 
siirtää Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tai sen sidosyksikölle tai muulle 
yhteisesti sovittavalle ulkopuoliselle taholle, joka tulee sairaalahank-
keen rakennusten omistajaksi.

Lähivuosien suuret psykiatrian tilakysymykset voidaan todennäköisesti 
ratkaista tässä hankkeessa nopeammin kuin vaihtoehdossa, jossa jää-
täisiin odottamaan maakuntahallinnon päätöstä hankkeen suunnittelun 
aloittamisesta. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee kuiten-
kin maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi ja tuolloin hanke arvioi-
daan uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan 
Helsingin kaupunki vuokraa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä ole-
vat tilat valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle.  HUS:n kiin-
teistöomaisuus ja investointien rahoitus siirtyvät Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle. Kuntien omistukseen jääviä kiinteistöjä koskeva investointime-
nettely ja uudistuksen jälkeinen investointien ohjausmekanismi eivät 
vielä ole tiedossa.

Sopimus on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma
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Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa 
hankepäätöstä varten riittävä tieto sairaalan toiminnasta ja toiminnan 
laajuudesta, potilaiden hoito- ja tukipalveluprosesseista, henkilöstöre-
sursseista, tilatarpeesta, rakentamisen laajuudesta, hankkeen vaiheis-
tuksesta, toteutus- ja käyttökustannuksista, toteutusmuodosta, aikatau-
lusta, toteutuksen aikaisista tilapäisjärjestelyistä, väistötilatarpeista ja 
Laakson sairaala-alueelta pysyvästi poistuvien toimintojen uusista tila-
järjestelyistä kustannusvaikutuksineen. 

Hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen laatutaso, ympäristöta-
voitteet ja tekniset järjestelmät, laaditaan tarvittavat tekniset selvitykset 
sekä ehdotussuunnitelmat. Hankesuunnitelma sisältää hankkeen talou-
dellisten vaikutusten ja riskien arvioinnin. Suunnitelmasta pyydetään 
tarvittavat viranomaislausunnot.

Kustannukset

Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäis-
laajuudesta Helsingin kaupungin tilojen osuus on 59 % ja HUS:n toi-
mintojen osuus 41 %. Kustannusjako perustuu tilojen pinta-alajakau-
maan.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ovat arvonlisäverottomana ar-
violta 8 - 9 milj. euroa. Kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hankesuun-
nittelusta maksettavia suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalkkioita ja 
muita hankesuunnittelusta sopijapuolille aiheutuvia kustannuksia. Arvio 
rahoitustarpeesta vuodelle 2018 on noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 
2019 noin 5,5 milj. euroa, Helsingin kaupungin 59 %:n osuus rahoite-
taan talousarvion investointiosan talousarviokohdasta 8 02 01 Uudis- ja 
lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi. 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset siirtyvät jatkossa hankkeelle.

Tavoite aikataulu

Hankesuunnitteluvaihe on tarkoitus saadaan päätöksen syyskaudella 
2019. Aikatauluarvio on seuraava:

- Toiminnan kehittäminen, tarpeen määrittely ja tilaohjelma 9/2017 - 
5/2018. 
- Vanhojen, suojeltujen sairaalarakennusten kunto- ja haitta-ainetutki-
mukset 10/2017 - 8/2018. 
- Konsulttipalveluiden kilpailutus 1/2018 - 8/2018. 
- Hankesuunnittelu 9/2018 - 10/2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala tarveselvitys
2 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelu_ sopimus ja liite

Oheismateriaali

1 Sote ltk 23.5.2017
2 HUS pöytäkirja 21.8.2017
3 HUS pöytäkirja 5.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 23

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:n Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koske-
van sopimuksen hyväksymistä siten, että hankesuunnittelun arvonlisä-
veroton kokonaiskustannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsin-
gin kaupungin osuus hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisä-
verottomana enintään 5 310 000 euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan tar-
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vittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan 
sopimuksen.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankesuunnittelun val-
misteluun liittyviä tehtäviä odottamatta kaupunginhallituksen päätöstä.

15.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 363
Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

HEL 2018-003890 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 5 000 000 euroa vuoden 
2018 talousarvion kohdasta 8 07 01, muu pääomatalous, lähiörahas-
tosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville toimialoille 
sekä kaupunginkanslialle:

 kaupunkiympäristön toimialalle 3 850 000 euroa
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 580 000 euroa
 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 90 000 euroa
 kaupunginkanslialle 480 000 euroa 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotuksessa olleen virheellisen talousarviokohdan 
teknisenä korjauksena.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankekuvaukset_lähiörahastohankkeet 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja 
hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupungin-
valtuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mark-
kaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. eu-
roa (300 milj. markkaa).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 23 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/6
21.05.2018

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

Vuoden 2018 alussa rahaston pääoma oli 52,3 milj. euroa. Lähiörahas-
ton tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla 
lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilais-
ten palvelumahdollisuuksia. 

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 kehottaa kaupunginkansliaa val-
mistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi. Lähiöra-
hastosta päätettiin jakaa rahoitusta hankkeille vielä viimeisen kerran 
vuonna 2018. Haku oli auki käynnissä oleville hankkeille 23.2.2018 
saakka. Vuoden 2018 talousarviossa lähiörahaston käyttöön on varattu 
5,0 milj. euroa.

Määräpäivään mennessä jätettiin 12 hanke-ehdotusta kolmelta toimia-
lalta sekä kaupunginkansliasta. Ehdotettujen hankkeiden kustannukset 
ovat yhteensä 5,73 milj. euroa. Hankkeet on esitelty liitteenä olevassa 
muistiossa.

Vuoden 2018 lähiörahastolle varattu määräraha ei mahdollista kaikkien 
hankkeiden täysimääräistä rahoitusta. Rahoitettavaksi esitetään 12 
hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla alla olevan mukaisesti.

   
   
   
Toimiala ja hanke Haettu Myönnetään
Kaupunkiympäristö 4 500 000 3 850 000
Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuk-
sen suunnittelu

50 000 50 000

Kostinkallion puiston kunnostaminen 220 000 190 000
Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kun-
nostaminen

900 000 770 000

Leikkipuisto Lohikäärmeen ja Punakiven-
puiston kunnostaminen

1 630 000 1 360 000

Malminkartanon huipun suunnittelu ja osit-
tainen kunnostaminen

200 000 180 000

Maunulanpuiston rakentaminen 100 000 100 000
Siltalanpuiston kunnostaminen 900 000 770 000
Sorsapuiston kunnostaminen 500 000 430 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika 650 000 580 000
Stoan aukion kunnostaminen 550 000 480 000
Pitäjänmäen kirjaston kunnostaminen 100 000 100 000
Kasvatus ja koulutus 100 000 90 000
Mellunmäen ala-asteen pihan kunnostami-
nen(Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat 

100 000 90 000
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koulupihat)
Kaupunginkanslia 480 000 480 000
Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen 480 000 480 000
Yhteensä 5 730 000 5 000 000

Toimialojen hankkeet ovat saaneet lähiörahaston rahoitusta aikaisem-
pina vuosina. 

Kaupunginkanslian hanke ”Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen” 
on uusi hanke, joka sisältää osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kaupun-
ginhallituksen päätöksen 13.11.2017 §:n 1047 mukaisesti osallistuvan 
budjetoinnin kustannuksia, kuten toimeenpanon henkilöstön ja alueelli-
sen osallisuuden käyttömenot. 

Hankearviointi on tehty poikkihallinnollisessa työryhmässä, johon on 
kuulunut:

 Helena Ström, kaupunkiympäristön toimiala,
 Tero Santaoja, kaupunkiympäristön toimiala, 
 Paiju Tyrväinen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 Saara Ihamäki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 
 Leena Palve-Kaunisto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 
 Titta Reunanen, kaupunginkanslia,
 Juha Viljakainen, kaupunginkanslia ja
 Anu Turunen, kaupunginkanslia. 

Tällä päätöksellä myönnettävän määrärahan lisäksi toimialoilla on käy-
tössä viime vuonna säästynyttä lähiörahaston rahoitusta, jonka perus-
teella hankkeille on myönnetty budjettiin ylitysoikeutta vuonna 2018. 
Tätä määrärahaa on käytössä yhteensä noin seitsemän miljoonaa eu-
roa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankekuvaukset_lähiörahastohankkeet 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Hankearviointityöryhmä
Toimialat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 340

HEL 2018-003890 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 364
Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet

HEL 2018-003126 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katu-, liikenneväylä-, rata- ja puisto-
hankkeiden käsittelyohjeet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet 2018, 
4.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ohjeessa kuvataan erilaisiin katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohank-
keisiin liittyvät suunnitteluvaiheet ja hallintosäännössä määritellyt suun-
nitelmien päätösvaltarajat sekä määritellään eri vaiheissa tehtävää kus-
tannusohjausta ja hankkeen taloudellisten vaikutusten arviointia (han-
kearviointi). Lisäksi ohjeessa kuvataan katu-, liikenneväylä-, rata- ja 
puistohankkeisiin liittyvät vastuutahot sekä eri tahojen yhteistoimintaa 
hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja ohjaamisessa sekä kau-
pungin talousarvioon liittyvän investointiohjelman valmistelussa.

Käsittelyohjeet ovat liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungilla ei ole aiemmin ollut erillistä ohjetta katu-, liiken-
neväylä-, rata- ja puistohankkeiden suunnitelmien käsittelyyn. Suunni-
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telmien hyväksynnässä on noudatettu kulloinkin voimassa olleita johto-
sääntöjä. Tämän lisäksi on sovellettu tilahankkeiden käsittelyohjetta 
(viimeisin Khs 14.12.2015 § 1208) mm. puistohankkeiden ja liikennelii-
kelaitoksen investointihankkeiden päätöksenteossa.

Edellisellä valtuustokaudella kaupunginhallitus edellytti, että kaupungin 
toimintamenojen kasvuun merkittävästi vaikuttavien liikenneinvestoin-
tien ohjaamista osana talousarvioprosessia kehitetään (Khs 16.9.2013 
§ 987, Khs 24.3.2014 § 333). Osana tätä kehitystyötä on vuodesta 
2014 saakka toiminut liikennehankkeiden ohjausryhmä (Liikenne-
HOR), jonka tehtävät ja kokoonpano on kuvattu käsittelyohjeessa.

Erityisesti kaupungin toimintamenoihin kohdistuvaa liikenneinvestoin-
tien taloudellisten vaikutusten arviointia on kehitetty yhteistyössä Hel-
singin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) kanssa. 

Ohjeessa on kuvattu periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittäviin 
hankkeisiin liittyvää taloudellisten vaikutusten arviointia sekä joukkolii-
kenteen järjestämiseen liittyvät rahavirrat. Seudullisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman osalta tämä taloudellisten vaikutusten arviointiin liitty-
vä kehitystyö on edelleen käynnissä osana MAL 2019 -suunnittelua.

Ohjeet tukevat osaltaan kaupunkistrategian 2017−2021 tavoitteita mm. 
kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden paranemiseen, liikenneinves-
tointien ja maankäytön yhtäaikaiseen suunnitteluun sekä investointien 
vaikuttavuuteen ja oikea-aikaisuuteen liittyen. 

Käsittelyohjeet on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
(ml. liikenneliikelaitos) sekä Helsingin Sataman ja HSL:n kanssa.

Helsingin kaupungin uuden johtamisjärjestelmän myötä kaupunkiympä-
ristön toimialan katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeisiin liittyvää 
suunnitteluprosessia päätösmenettelyineen on ollut mahdollista sel-
keyttää. Käsittelyohjeeseen on koottu uuden hallintosäännön mukaiset 
toimivaltarajat.

Ohjeen tarkoitus ja rajaukset

Käsittelyohjeen tarkoituksena on tarkentaa eri suunnitteluvaiheissa laa-
dittavia selvityksiä ja tarkasteluja siten, että hankkeiden investointi- ja 
käyttötalousvaikutukset tulevat huomioitua riittävän varhaisessa vai-
heessa. Samalla tavoitteena on varmistaa katu-, liikenneväylä-, rata- ja 
puistohankkeiden sekä muiden julkisen ulkotilan hankkeiden ohjaus yh-
teistyössä osana talousarvio- ja taloussuunnitelmaprosessia ja saattaa 
näitä koskevat investoinnit systemaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
Näin saadaan entistä paremmin tietoa siitä, millaisiin investointi- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 28 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/7
21.05.2018

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

käyttötalouden määrärahatarpeisiin kaupunki on tulevina vuosina sitou-
tunut.

Ohje määrittelee katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden sekä 
julkisen ulkotilan hankkeiden suunnitteluvaiheet ja niiden pääsisällön, 
suunnitelmien käsittelytavan ja päätösvaltarajat. Lisäksi ohjeessa kuva-
taan hankkeen kustannusohjausta ja eri suunnitteluvaiheissa tehtävää 
taloudellisten vaikutusten arviointia.

Hankkeiden hyväksymisen yhteydessä otetaan huomioon taloudellisten 
vaikutusten lisäksi muita hankkeen vaikutuksia, mm. kaupunkikehityk-
selliset vaikutukset, vaikutukset kaupungin muiden tavoitteiden saavut-
tamiseen sekä ympäristö- ym. vaikutukset. Näiden vaikutusten arvioin-
tien kuvaaminen ei kuulunut katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohank-
keiden käsittelyohjeen piiriin.

Ohje ei koske tilahankkeita eikä liikunta-alueita, joiden suunnittelupro-
sessi ja päätösvaltarajat määritellään tilahankkeiden käsittelyohjeessa. 
Tilahankkeiden käsittelyohjeen päivitystarvetta arvioidaan vuoden 2018 
aikana käynnissä olevan kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä tätä ohjetta täydentäviä ja 
tarkentavia suunnittelu- ja menettelytapaohjeita kuten katu- ja puisto-
suunnitelmien laadinnassa noudatettava Yhteinen kunnallistekninen 
työmaa -yhteistoimintasopimus (2017).

Ohjeen sisällöstä

Ohjeessa kuvataan keskeiset katu-, puisto- ja muiden yleisten alueiden 
hankkeista laadittavat suunnitelmat ja suunnitelmien käsittelyprosessit. 
Pääosa hankkeista on ns. tavanomaisia hankkeita, jotka syntyvät ase-
makaavoituksen pohjalta. Erikseen on käsitelty periaatteellisesti ja ta-
loudellisesti merkittäviä liikennettä, viheraluetta tai muuta yleistä aluetta 
koskevia hankkeita sekä yhteishankkeita valtion kanssa.

Ohjeen liitteinä 4−7 on esitetty erilaisiin hankkeisiin liittyvät päätöspro-
sessikaaviot. Kaaviot ovat yleispiirteisiä ja niissä ei ole esitetty kaikkia 
hankkeisiin liittyviä sidosryhmiä ja tapauskohtaisia erityispiirteitä.

Kadut, puistot ja muut yleiset alueet rakennetaan asemakaavan pohjal-
ta laadittavan katu- ja puistosuunnitelman sekä niihin perustuvan ra-
kennussuunnitelman perusteella. Mikäli suunnittelualueeseen sisältyy 
muita rakenteita, kuten taitorakenteita (sillat, tukimuurit) tai raitiotie, laa-
ditaan tarkempia suunnitelmia niiden toteuttamiseksi.

Ohjeessa on otettu huomioon kaupunkistrategiaan sisältyvä tavoite sii-
tä, että tietyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea 
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mahdollisimman vähän. Tavoite ja sen taloudelliset vaikutukset tulee 
ottaa huomioon hankkeiden alustavasta tarkastelusta lähtien.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdään asiantuntija-arvio hankkeen merkittä-
vyydestä. Tämä tarkoittaa, että kaupunkiympäristön toimiala (ml. liiken-
neliikelaitos), kaupunginkanslia, HSL ja Helsingin Satama yhteistyössä 
arvioivat, onko muodostumassa oleva hanke tavanomainen vai periaat-
teellisesti merkittävä. Periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävillä 
hankkeilla tarkoitetaan hankkeita, jotka ovat kaupungin kannalta strate-
gisesti merkittäviä tai taloudellisen arvonsa, pitkän kestonsa, kaupunki-
kuvallisen merkityksensä tai jonkin muun syyn takia kaupungin kannal-
ta poikkeuksellisia.

Merkittävimmät muutokset aikaisempaan käytäntöön liittyvätkin periaat-
teellisesti ja taloudellisesti merkittäviin hankkeisiin. Niiden osalta käsit-
telyohjeessa esitetty suunnittelun vaiheistus mahdollistaa, että kaupun-
ginvaltuusto, tai toimivaltarajojen mukaan mahdollinen alempi toimielin, 
päättää vain hankkeen yleissuunnitelmasta. Tapauskohtaisesti voi tulla 
kysymykseen, että yleissuunnitelman jälkeen laadittava hankesuunni-
telma tuodaan vielä erikseen päätettäväksi kuten esimerkiksi tilanteis-
sa, joissa valtion tai muiden rahoittajien osuus rahoitukseen täsmentyy 
myöhemmin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän käytännön mahdol-
listavan hallintosäännön muutoksen 11.4.2018 § 77.

Aiemmin merkittävissä liikennehankkeissa on ollut käytäntönä, että 
kaupunginvaltuustossa on erikseen käsitelty hankkeen yleissuunnitel-
ma, hankesuunnitelma sekä asemakaava ja siihen liittyvä liikennesuun-
nitelma. Kukin suunnitelma on käsitelty ennen valtuuston päätöstä lau-
takunnissa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavan hyväksymisen jäl-
keen lautakunta on päättänyt katusuunnitelmasta.

Periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävistä hankkeista laaditaan en-
nen katu-, puisto- ja rakennussuunnittelua yleissuunnitelma, johon si-
sältyvän hankearvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeiden 
vaikuttavuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja kannattavuudesta nii-
den ohjelmoinnin ja päätöksenteon pohjaksi sekä maankäytön suunnit-
telua varten.

Katuverkon ja muiden yleisten alueiden rakentamisen taloudellisuutta 
arvioidaan yleensä osana kaavoituksen yhteydessä tehtävää aluekoh-
taista teknistaloudellista arviointia.

Liikennejärjestelmän ja seudun strategisen maankäytön kehittämisen 
tasolla hankkeiden taloudellisen näkökulman arviointia tehdään yhdes-
sä HSL:n ja valtion kanssa mm. MAL-suunnitteluun liittyvässä yhteis-
työssä. Liikenneviraston yhteishankkeissa tehdään aina Liikenneviras-
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ton ohjeiden mukainen yhteiskuntataloudellinen arviointi yhteistyössä 
ELY-keskuksen kanssa.

Kaupungin periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävissä liikenne-
hankkeissa Liikenneviraston ohjeiden mukainen yhteiskuntataloudelli-
nen arviointi muodostaa osan hankearviointia. Kaupunkiseuduille sijoit-
tuvilla joukkoliikennehankkeilla on kuitenkin arvioitu olevan vaikutuksia, 
jotka eivät välttämättä näy perinteisessä hyöty-kustannuslaskennassa. 
Tämän vuoksi kaupungin periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävis-
sä liikennehankkeissa on hyöty-kustannuslaskentaa täydennettävä ns. 
kaupunkitaloudellisilla arvioilla, joiden tarkoituksena on hankkeiden laa-
jempi arviointi kaupungille koituvien tulojen ja menojen näkökulmasta. 
Hankearvioinnissa keskeistä on käytettävien menetelmien yhdenmukai-
suus, läpinäkyvyys ja toistettavuus. Hankearviointia on kuvattu ohjeen 
luvussa 12 ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvia taloudellisia 
vaikutuksia liikenneliikelaitoksen, HSL:n ja Helsingin kaupungin välillä 
ohjeen liitteissä 8−9.

Elinkeinoelämän kannalta merkittävistä hankkeista tulee tehdä elinkei-
no-osaston ohjeistuksen mukainen yritysvaikutusten arviointi (Yrva). 
Laajoissa hankkeissa tulee tarkastella myös liikennehankkeen laajem-
pia taloudellisia vaikutuksia. Laajempia taloudellisia vaikutuksia voi il-
metä yritysten tuottavuudessa, työmarkkinoilla, hyödykemarkkinoilla 
sekä maa- ja asuntomarkkinoilla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet 2018, 
4.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp
HKL

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 341

HEL 2018-003126 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 365
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2018-004534 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seu-
raavat virat 1.8.2018 lukien:

 5 rehtorin virkaa
 2 apulaisrehtorin virkaa
 30 koulutuspäällikön virkaa.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 
seuraamaan Stadin ammattiopiston uudistusta ja osana sitä erityisesti 
valmentavan koulutuksen ja työpajatoiminnan edellytyksiä ja onnistu-
mista sekä tuomaan uudistuksesta selvityksen lautakunnalle 2019 si-
sältäen ainakin seuraavat tunnusluvut:

 tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyvien määrä ja osuus val-
massa ja työpajoissa

 opiskelijatyytyväisyys
 henkilökunnan tyytyväisyys.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätösehdotukseen seuraava kappale:

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialaa seuraamaan Stadin ammattiopiston uudistusta ja osana sitä eri-
tyisesti valmentavan koulutuksen ja työpajatoiminnan edellytyksiä ja 
onnistumista sekä tuomaan uudistuksesta selvityksen lautakunnalle 
2019 sisältäen ainakin seuraavat tunnusluvut:

 tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyvien määrä ja osuus val-
massa ja työpajoissa

 opiskelijatyytyväisyys
 henkilökunnan tyytyväisyys."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus perustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seu-
raavat virat 1.8.2018 lukien:

 5 rehtorin virkaa
 2 apulaisrehtorin virkaa
 30 koulutuspäällikön virkaa.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on tehnyt 8.5.2018 päätök-
sen ammatillisen koulutuksen (Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuis-
opisto) organisaation muuttamisesta 1.8.2018 lukien. Ammatillisen kou-
lutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta 
koskeva lainsäädäntö 1.1.2018 lukien. Lainsäädännön muutoksesta 
johtuen on tarkoituksenmukaista luopua nykyisestä toimialamallista, 
selkiyttää organisaatiota ja johtamisrakennetta. 

Ammatillisessa koulutuksessa on noin 17 000 opiskelijaa vuosittain. 
Henkilöstöä on yhteensä noin 1 000. Nykyisessä organisaatiossa on 
seitsemän yksikköä ja 34 alayksikköä. Uudistuksessa yksiköitä ja 
alayksiköitä johtavien viranhaltijoiden tehtäväalue muuttuu. Nykyinen 
rakenne on perustunut pääasiassa koulutusaloihin. Uudessa organi-
saatiossa esimiesten alaisuuteen tulee sijoittumaan eri koulutusaloja ja 
tutkintoja sekä monialaisia toimintoja. Samalla esimiesten kokonais-
määrä vähenee kolmella ja esimiesrakenne muuttuu.

Uudessa organisaatiossa 1.8.2018 lukien:

- Ammatillista koulutusta johtaa ammatillisen koulutuksen päällikkö, jo-
ka toimii samalla Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtava-
na rehtorina.

- Ammatillisen koulutuksen 17 toimipisteessä sijaitsevat toiminnot sijoi-
tetaan viiteen kampukseen, joita johtamaan esitetään perustettavaksi 
viisi rehtorin virkaa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 34 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/8
21.05.2018

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

- Kampukset jakautuvat 30 oppimisyksikköön siten, että jokaisessa 
kampuksessa on kuusi oppimisyksikköä. Oppimisyksikköjä johtamaan 
esitetään perustettavaksi 30 koulutuspäällikön virkaa. 

- Kampusyksikössä 1 on lisäksi nuorten työpajayksikkö, jota johtaa työ-
pajaesimies. Oppilaitoksiin esitetään lisäksi perustettavaksi kaksi apu-
laisrehtorin virkaa.

Organisaatiouudistuksen seurauksena ammatillisen koulutuksen nykyi-
set virat, viisi toimialarehtorin, seitsemän apulaisrehtorin ja 25 koulutus-
päällikön sekä yksi oppisopimusjohtajan virka, tullaan esittämään lak-
kautettavaksi.

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

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan muulta kuin hallintosäännössä 
erikseen määritellyltä henkilöstöltä vaadittavan kelpoisuuden määrää 
valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai mää-
rätty. 

Rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään rehtorilta opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 
vaadittava kelpoisuus. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja am-
matillisen koulutuksen tuntemusta. Koulutuspäälliköltä edellytetään em. 
asetuksessa opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulu-
tutkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tunte-
musta.

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaus määräytyy nykyisen vah-
vistetun tason mukaisesti noudattaen kunnallista opetushenkilöstön vir-
ka- ja työehtosopimusta (OVTES).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha 
viroille.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoi-
mintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia viranhaltijoita on kuultu 
asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 343

HEL 2018-004534 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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§ 366
Valtuutettujen Anna Vuorjoen, Laura Kolben, Silvia Modigin ja Maria 
Ohisalon toivomusponnet koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmä 
Ruudin kehittämistä

HEL 2017-005411 T 00 00 03

HEL 2016-003280, 2018-005162, 2018 -005170

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 19.4.2017 hyväksymien toivomusponsien (Anna Vuorjoki, Laura 
Kolbe, Silvia Modig ja Maria Ohisalo) sekä kaupunginvaltuuston 
25.4.2018 hyväksymien kahden toivomusponnen (Silvia Modig ja Maria 
Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen pon-
sien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvitys nuorten osallistumiskäy-
tännöistä tuodaan kaupunginhallitukseen, jota ennen siitä pyydetään 
lausunto nuorisoneuvostolta. Tehtävät ratkaisut ja niiden aikataulu pää-
tetään selvityksen pohjalta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

"Samalla kaupunginhallitus päättää, että selvitys nuorten osallistumis-
käytännöistä tuodaan kaupunginhallitukseen, jota ennen siitä pyyde-
tään lausunto nuorisoneuvostolta. Tehtävät ratkaisut ja niiden aikataulu 
päätetään selvityksen pohjalta."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Kolbe)
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu  Kolbe)
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3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Modig)
4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto(valtuutettu Modig)
5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Ohisalo)
6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu Ohisalo)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 19.4.2017 hyväksymien toivomusponsien (Anna Vuorjoki, Laura 
Kolbe, Silvia Modig ja Maria Ohisalo) sekä kaupunginvaltuuston 
25.4.2018 hyväksymien kahden toivomusponnen (Silvia Modig ja Maria 
Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen pon-
sien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 nuorten aloitteita vuodelta 2016 kaupungin-
valtuusto hyväksyi samalla seuraavat toivomusponnet:

1.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tiedottaa 
aloitejärjestelmästä Ruuti ydinryhmän ehdotuksen mukaisesti kouluissa 
esimerkiksi yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen tunneilla sekä tarjota 
osana koulujen demokratiakasvatusta ohjausta nuorille aloitteiden teke-
misestä. (Anna Vuorjoki)

2.
Kuultuaan nuorisoaloitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta löytää keinoja, joiden avulla nuoret voivat parem-
min seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa viranhalti-
joiden kanssa. (Laura Kolbe)

3.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus kehittää 
nuorten aloitejärjestelmää siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuus-
toon päätettäviksi. (Silvia Modig) 

4.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten 
edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnis-
sa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouk-
sissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään pu-
heenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa. (Maria Ohisalo)
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Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita loppuvuodelta 2017 kau-
punginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

5. ja 6. saman sisältöisinä kuten em. toivomusponnet 3. (Silvia Modig) 
ja 4. (Maria Ohisalo)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille. Nyt käsiteltävien toivomusponsien 1-4 vastausten osalta vuoden 
määräaika on ylittynyt tahattomasti valmistelijan vuoksi. 

Taustaa

Kaupunginhallitus asetti nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ensim-
mäisen kerran 13.6.2011. Vuonna 2016 Palvelumuotoilutoimisto Palmu 
teki järjestelmästä laajamittaisen arvioinnin, jonka tulosten käsittelyn 
yhteydessä todettiin tarve järjestelmän uudistamiselle. Helsingin johta-
misjärjestelmän uudistus, uusi kaupunkistrategia sekä esitys uudesta 
osallisuusmallista toimivat osaltaan kehittämistyön pohjana. Kehittämis-
työtä on tehty yhdessä nuorten kanssa.

Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 18.12.2017 uudistetun Ruudin 
vuosiksi 2018 – 2021 ja vahvisti sen toimintamuodot ja periaatteet. Uut-
ta asettamispäätöstä valmisteltiin huolellisesti, ja nuoret olivat valmiste-
lussa aktiivisesti mukana. Kuten asettamispäätöksen esittelytekstissä 
todettiin, ehdotusta valmisteltaessa otettiin huomioon myös nyt esillä 
olevat toivomusponnet, jotka liittyvät nuorten vaikuttamismahdollisuuk-
sien vahvistamiseen ja aloiteprosessin kehittämiseen. Kaupunginhalli-
tus asetti samalla päätöksellä myös Helsingin nuorisoneuvoston, jonka 
tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osal-
lisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin 
eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannas-
sa. Nuorisoneuvosto asetettiin toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2018.

Nuorten aloitejärjestelmää ja nuorten osallistumista on vahvistettu 
myös kahdessa hallintosääntöön tehdyssä uudistuksessa. Valtuusto 
päätti 16.11.2016, että nuorten aloitteet tuodaan valtuustolle tiedoksi 
kaksi kertaa vuodessa, kun aiemmin ne tuotiin kerran vuodessa. Kulu-
van vuoden huhtikuussa valtuusto täydensi hallintosääntöä määräyk-
sellä, jonka mukaan nuorisoneuvoston kolmella edustajilla on läsnäolo- 
ja puheoikeus nuorten aloitteiden käsittelyssä.

Vastaus valtuutettu Vuorjoen toivomusponteen
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Valtuutettu Vuorjoen toivomusponnessa kiinnitettiin huomiota koulujen 
rooliin aloitejärjestelmän tunnettuisuuden lisäämisessä. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat omissa 
lausunnoissaan korostaneet koulujen merkitystä nuorten demokratia-
kasvatukselle. Peruskoulun uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu 
paljon osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joten on luon-
tevaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään nuorten aloitejärjes-
telmää ja ohjataan nuoria aloitteiden tekemiseen.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtajalta saadun täyden-
tävän tiedon mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa on panostettu Ruudin 
tunnetuksi tekemiseen aikaisempaa enemmän. Nuorisoneuvoston vaa-
lien selvästi noussut äänestysaktiivisuus kertoo tästä panostuksesta. 
Myös keskusteluyhteys nuorten kanssa on tiivistynyt. Vaikuttamisjärjes-
telmän asettamispäätöksen mukaisesti jokaisella toimialalla on oma 
ryhmänsä osana vaikuttamisjärjestelmää, ja toimialajohtaja vastaa ryh-
män koollekutsumisesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johto 
on tavannut nuorisoneuvostoa säännöllisesti, ja vienyt nuorten esille ot-
tamia asioita eteenpäin. Tiedottaminen nuorten ehdotuksista ja näke-
myksistä, ja koko vaikuttamisjärjestelmästä, on myös tätä kautta vah-
vistunut.

Vastaus valtuutettu Kolben toivomusponteen

Valtuutettu Kolben toivomusponnessa kiinnitettiin huomiota aloitteiden 
seurantamahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen. Toivomusponnesta an-
tamissaan lausunnoissa kasvatus- ja koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pitivät aloitemenettelyn kehittämistä kannatetta-
vana. Tähän asiaan kiinnitettiin huomiota myös vaikuttamisjärjestelmän 
asettamispäätöksessä. Siinä todetaan, että aloiteprosessia kehitetään 
jatkossa nykyistä sujuvammaksi ja helpommin seurattavaksi. Aloitteisiin 
vastaamisen tapaa muutetaan nuorisolähtöisemmäksi ja vuorovaikut-
teisemmaksi. Vuorovaikutusta on pyritty parantamaan ottamalla nuor-
ten aloitteet keskeiseen rooliin keväisin järjestettävässä nuorten vaikut-
tajatapahtumassa, Aloiteasemassa. Tapahtuman sisältöä on kehitetty 
yhdessä Helsingin nuorisoneuvoston kanssa. Nuorten aloitejärjestelmä 
on myös keskeisesti mukana Helsingin osallisuusmallin verkkosivuston, 
osallistu.hel.fi, kehittämistyössä. Osallistu.hel.fi –sivuston avulla paran-
netaan mahdollisuutta seurata aloitteiden etenemistä sekä kannattaa ja 
kommentoida niitä.

Nuorisoneuvoston lausunnossa, joka koski vuoden 2017 nuorten aloit-
teiden käsittelyä, todetaan, että aloitejärjestelmä on kehittynyt paljon 
parempaan suuntaan, vaikka pieniä ongelmia löytyy edelleen. Vastaus-
ten kieliasua ja ymmärrettävyyttä täytyy edelleen parantaa, samoin 
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vastaamisen aikataulua. Nämä nuorisoneuvoston huomiot tullaan otta-
maan huomion aloitejärjestelmän kehittämistyössä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan lausunnot ovat liitteinä 1-2.

Vastaus valtuutettu Modigin toivomusponteen

Valtuutettu Modigin toivomusponnessa esitetään selvitettäväksi mah-
dollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää siten, että nuorten aloit-
teet tuodaan valtuuston päätettäväksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteavat aloitteesta antamissaan 
lausunnoissa, että nuorten aloitteet ovat käsitelleet monipuolisesti eri-
laisia asioita. Monet aloitteet koskevat alueiden turvallisuutta, kouluja ja 
nuorisotaloja tai yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Mikäli asia on vie-
tävä jonkun toimielimen päätettäväksi, ratkeaa oikea päätöksentekota-
so kaupungin hallintosäännön nojalla.

Täydennyksenä lausunnoissa esitettyyn voidaan todeta, että hallinto-
säännön 26 luvun 3 §:n määräyksen mukaan kaupunginhallituksen tu-
lee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten 
aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa 
vastaavan toimielimen lausunto. Vastaava säännös koskee kunnan jä-
senen tekemiä aloitteita. Nuorten aloitteiden ja kunnan jäsenten aloittei-
den käsittelyssä on kuitenkin merkittävä ero. Kaikki ne nuorten tekemät 
aloitteet, jotka koskevat kaupungin toimintaa, tuodaan tiedoksi valtuus-
tolle.  Kunnan jäsenten aloitteista tuodaan valtuustolle tiedoksi vain 
kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet, ja aloitteet, joissa 
on allekirjoittajana laissa säädetty määrä allekirjoittajia. Kummankaan 
kaltaisen aloitteen tekeminen ei merkitse, että asia tuotaisiin sisällölli-
sesti valtuuston päätettäväksi. Ei ole perusteltua, että päätösvaltainen 
toimielin määräytyisi sen perusteella, miten asia on tullut vireille. Silloin 
menettelyllinen seikka pikemminkin kuin asian sisältö määrittäisi asian 
päätöstason.  

Valtuusto voi yksittäisiä nuorten aloitteita käsiteltäessä vaikuttaa toivo-
musponsien kautta siihen, että aloitteessa mainittuja asioita selvitetään 
edelleen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan lausunnot ovat liitteinä 3-4.

Valtuutettu Modig on uudistanut toivomusponnen saman sisältöisenä 
25.4.2018. 

Vastaus valtuutettu Ohisalon toivomusponteen
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Valtuutettu Ohisalon toivomusponnessa esitetään selvitettäväksi mah-
dollisuutta, että nuoret oikeutetaan olemaan läsnä kaupunginvaltuuston 
ja lautakuntien kokouksissa, ja niin, että heillä olisi myös mahdollisuus 
rajattuun määrään puheenvuoroja toimielinten kokouksissa.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin perustana ja tavoitteena on ollut 
luoda nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heil-
le itselleen ominaisella tavalla. Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksis-
ta on haluttu tehdä Helsingissä mahdollisimman helppoja ja monipuoli-
sia. Tavoitteena on alusta alkaen ollut, että jokaisella helsinkiläisellä 
nuorella on vähintään yksi vaikuttamisen kokemus vuodessa. 

Ruudin toimintamuotoja ovat helsinkiläinen malli nuorisovaltuustosta, 
koulujen oppilaskunnat, nuorten osallistuva budjetointi, erilaiset nuorten 
toimintaryhmät sekä tapahtumat, erityisesti päättäjien ja nuorten tapaa-
miset.

Helsingissä on nuorten vaikuttamisjärjestelmää kehitettäessä haluttu 
painottaa voimakkaasti nuorten toimijuutta niin, että nuoret itse ohjaa-
vat sitä, mihin asioihin he vaikuttamistyössään keskittyvät. Jotta vaikut-
taminen on todellista, on nuorten ja kaupungin eri toimijoiden kanssa 
synnyttävä hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutus, nuoria on kuultava 
heitä koskevissa asioissa, ja heidät on otettava mukaan kehittämistyö-
hön. Vuorovaikutuksen on oltava kaksisuuntaista, toisaalta nuoret teke-
vät aloitteita ja ottavat kantaa, toisaalta heitä kutsutaan aktiivisesti mu-
kaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan maininta tiivistyneestä yh-
teistyöstä on hyvä esimerkki vuorovaikutuksen parantumisesta. Tämän 
rinnalla on ehdotettu, että nuorille annettaisiin mahdollisuus osallistua 
valtuuston ja lautakuntien kokouksiin. Hallintosääntöön lisättiinkin huhti-
kuussa 2018 aiemmin mainittu määräys, jonka mukaan nuorisoneuvos-
toa edustavilla nuorilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuustossa nuorten 
aloitteita käsiteltäessä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan lausunnot ovat liitteinä 5-6.

Valtuutettu Ohisalo on 25.4.2018 tehnyt uuden toivomusponnen, joka 
vastaa sisällöltään nyt käsittelyssä olevaa. Kansliapäällikkö on tähän 
ponteen vastaamista varten käynnistänyt selvitystyön nuorten osallistu-
miskäytännöistä, niiden kytkennästä kaupungin uuteen osallisuusmal-
liin ja muiden kaupunkien käytännöistä. Selvitys valmistuu lokakuun 
2018 loppuun mennessä. Selvityksen yhteydessä kuullaan nuorisoneu-
vostoa. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset voidaan tuoda päätöksente-
koon, kun vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettaminen on seuraavan 
kerran kaupunginhallituksessa käsiteltävänä vuonna 2021. 

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Kolbe)
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu  Kolbe)
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Modig)
4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto(valtuutettu Modig)
5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Ohisalo)
6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu Ohisalo)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 346

HEL 2017-005411 T 00 00 03

HEL 2016-003280, 2018-005162, 2018 -005170

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 92

HEL 2017-005411 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana nuorten aloite-
järjestelmän käsittelyä osana koulujen ja oppilaitosten demokratiakas-
vatusta. Nuorten aloiteoikeudesta tiedottamista voidaan edistää opetta-
jien tietoisuutta lisäämällä ja laatimalla aiheesta eri oppitunneille sovel-
tuvaa opetusmateriaalia. Nuorten aloitteiden, sekä muiden Ruuti-järjes-
telmään kuuluvien nuorten osallisuuden menetelmien ja käytäntöjen, 
ottamista osaksi koulujen ja oppilaitosten ilmiöoppimista on hyvä tar-
kemmin selvittää osana Ruudin kehittämistyötä.

Koulujen rooli nuorten demokratiakasvatuksen pohjan rakentajana on 
kaupungissa merkittävä. Kouluissa ja oppilaitoksissa tavoitetaan val-
taosa alle 13–17-vuotiaista nuorista, jotka kuuluvat nuorten erityisen 
aloiteoikeuden piiriin Helsingissä. Nuorten aloiteoikeus on osa kaupun-
gin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kokonaisuutta. 

Perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu paljon osalli-
suuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita. Uutena kokonaisuutena 
opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, jossa on 
asetettu tavoitteita myös osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentamisen taidoille. 

Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luonte-
vaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa 
tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden te-
kemisessä. Nuorten aloitejärjestelmästä voidaan tiedottaa myös oppi-
las- ja opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa. Oppilas- ja opiskelija-
kunnan ohjaavilla opettajilla on tässä keskeinen rooli. Lukioissa ja am-
matillisessa koulutuksessa aloitteiden laatiminen soveltuu hyvin esi-
merkiksi yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 102

HEL 2017-005411 T 00 00 03
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Vuorjoen toivomusponnesta:

Perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu paljon osalli-
suuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita. Uutena kokonaisuutena 
opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, jossa on 
asetettu tavoitteita myös osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentamisen taidoille. Näitä laaja-alaisen osaamisen taitoja 
harjoitellaan kaikissa oppiaineissa koko kouluajan.

Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin 
nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luonte-
vaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa 
tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden te-
kemisessä.

Nuorten aloitejärjestelmästä voidaan tiedottaa myös oppilas- ja opiske-
lijakunnan hallituksen kokouksissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan ohjaa-
villa opettajilla on tässä keskeinen rooli. Lukioissa ja ammatillisessa 
koulutuksessa aloitteiden laatiminen soveltuu hyvin esimerkiksi yhteis-
kuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla asiaa voidaan edistää opetta-
jien täydennyskoulutuksissa, oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä sekä 
kouluihin ja oppilaitoksiin jaettavalla materiaalilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi
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§ 367
Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen 
löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän 
toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja 
toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuute-
tuille. 

Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttu-
aan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

"Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttu-
aan kaupunginhallituksen käsittelyyn."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksy-
män toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä 
ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuu-
tetuille. 

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 27.9.2017 Helsingin kaupunkistrategian kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuutta löytää yhteistyössä ruokaa jakavien tahojen kanssa Helsin-
gille sopivia keinoja, joilla leipäjonoissa jonottamista voidaan vähentää. 
Samalla selvitetään vaihtoehtoisia keinoja ruoanjakelulle kadulla jonot-
tamisen sijaan." (Maria Ohisalo)

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

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto. 

Esittelijä toteaa, että toivomusponnessa esitetty selvitystyö on käynnis-
sä. Sosiaali- ja terveystoimessa on luotu yhteyksiä ruoka-apua organi-
soiviin järjestöihin ja tutustuttu erilaisiin toimintamalleihin. Toimialalau-
takunta osoittaa voimavaroja ongelman ratkaisemiseksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 356

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

07.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 3

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Maria Ohisalon leipäjo-
noja koskevasta toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat mak-
suttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Toiminta 
järjestetään useimmiten palkatun ja vapaaehtoisen henkilökunnan yh-
teistyönä ja elintarvikkeet saadaan lahjoituksina. Kulut katetaan eri ta-
voin hankituilla varoilla. Osa toimijoista hakee taloudellista tukea sosi-
aali- ja terveyslautakunnalta, joka on myöntänyt siihen viime vuosina 
avustuksia.

Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa 
vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista 
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saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten 
esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. 
Osassa leipäjonoista käytäntönä on oman vuoron odottaminen ulkona. 
Jonotusaika voi olla useita tunteja.

Ruuan hankkimista erillisestä jakelusta jonottamalla ei voida pitää opti-
maalisena hätäavun järjestämisen tapana. Sosiaali- ja terveystoimiala 
on osoittanut sosiaalialan työntekijöitä jalkautumaan leipäjonoissa käy-
vien henkilöiden pariin, jotta heitä voitaisiin auttaa tarvittavan tuen pii-
riin. Myös eräät yhdistykset tekevät tätä työtä. Tavoitteena on löytää jo-
nottajille sellaista taloudellista ja sosiaalista tukea, jonka turvin välttä-
mätön ravinto ja sosiaalisia kontakteja saadaan muualta kuin leipäjo-
nosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnitti asiaan huomiota myöntäessään 
avustuksia elintarvikejakeluille vuodelle 2018 (12.12.2017, § 327). 
Avustuspäätöksessä todetaan, että elintarvikejakelujen toiminnassa on 
pyrittävä siihen, että ruokaa ei tarvitse jonottaa ulkona.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt joulukuussa 2017 
keskustelun ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämis-
vaihtoehdoista Helsingissä. Mukaan on kutsuttu Helsingissä elintarvi-
keapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Samalla on tutustuttu Van-
taalla tätä toimintaa koordinoivaan Yhteinen pöytä -hankkeeseen. Toi-
vomusponnessa mainittu selvitystyö on siis jo käynnissä ja eri toimijoi-
den kesken haetaan vaihtoehtoisia keinoja ruoan jakelulle kadulla jo-
nottamiseen sijaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elin-
tarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilantees-
sa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada. Tämä edellyt-
tää kuitenkin voimavaroja ja kykyä mennä hakemaan ruoka-apua. Tä-
mä ei ole kaikille mahdollista. Tästä syystä välttämätön päivittäinen ra-
vinto tulisi taata ihmisille muilla tavoin."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 49 (55)
Kaupunginhallitus

Asia/10
21.05.2018

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 368
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 14.5.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 17.5.2018
kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018
- ympäristö- ja lupajaosto 18.5.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.5.2018
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 17.5.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 16.5.2018
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
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  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367 ja 368 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 361 ja 365 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies Otso Kivekäs

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.05.2018.


