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Kokousaika 17.09.2018 16:00 - 17:33

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Karvinen, Marko vs. rahoitusjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 17:30, poissa: 597 - 603 §
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Stauffer, Jaakko tekninen johtaja

asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:21, läsnä: 
575 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
574 - 603 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
574 §, 577 §, 595 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
575 - 576 §, 578 - 594 §, 596 - 603 
§

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
574 - 603 §
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§ Asia

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

575 Asia/2 V 26.9.2018, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen 
yhtiön osakekannan myyminen ja Kaupunkiympäristötalon tilojen 
vuokraaminen kaupungin käyttöön

576 Asia/3 V 26.9.2018, Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12463)

577 Asia/4 V 26.9.2018, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä

578 Asia/5 V 26.9.2018, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ja val-
tuutettu Mia Nygårdin aloitteet muovin käytön vähentämiseksi

579 Asia/6 V 26.9.2018, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille

580 Asia/7 V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja 
alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista

581 Asia/8 V 26.9.2018, Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite selko- ja moni-
kielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa

582 Asia/9 V 26.9.2018, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin 
joutuneiden työttömien aseman parantamisesta

583 Asia/10 V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja nii-
den välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin 
puuttumisesta

584 Asia/11 V 26.9.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo 
Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä

585 Asia/12 V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teuras-
tamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

586 Asia/13 V 26.9.2018, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämi-
sestä HSL:n B-vyöhykkeeseen

587 Asia/14 V 26.9.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen 
houkuttelevuuden lisäämisestä

588 Asia/15 V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman 
viihtyisyyden lisäämisestä
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589 Asia/16 V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja 
metrojunan kuljettajien työoloista

590 Asia/17 V 26.9.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentami-
seksi Lauttasaaren liikuntapuistoon

591 Asia/18 V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen 
tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa

592 Asia/19 V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-apu-
työn jatkumisen turvaamisesta

593 Asia/20 V 26.9.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja tervey-
denhuollon valinnanvapausoppaasta

594 Asia/21 V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuol-
lon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista

595 Asia/22 Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019

596 Asia/23 Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019

597 Asia/24 Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayhtymälle

598 Asia/25 Tontin varaaminen HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten (Meilah-
ti, Zaidankatu tontti 15643/1)

599 Asia/26 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jä-
senkuntien välisen hulevesisopimuksen sekä HSY:n ja Helsingin kau-
pungin välisen sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen hyväksymi-
nen

600 Asia/27 Gasum Oy:n kanssa solmittava sopimus maakaasuputken siirtämises-
tä

601 Asia/28 Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luot-
tamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018

602 Asia/29 Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

603 Asia/30 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 574
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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§ 575
V 26.9.2018, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen 
yhtiön osakekannan myyminen ja Kaupunkiympäristötalon tilojen 
vuokraaminen kaupungin käyttöön

HEL 2018-006481 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tekninen johtaja Jaakko Stauffer.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen 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 päättää myydä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman 
Kymppi -nimisen yhtiön (Y-tunnus 2876426-4) koko osakekannan liit-
teenä 1 olevan kauppakirjan mukaisesti siitä ilmenevälle ostajalle.

Kauppakirja liitteineen allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on 
saanut lainvoiman. 

B

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin kaupungin käyttöön 
edellä päätöskohdassa A mainitussa osakekaupassa tarkoitetun yhtiön 
omistaman, rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuk-
sen tilat, noin 27 500 htm2, liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen mu-
kaisin ehdoin. 
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Vuokrasopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kauppakirjan allekirjoi-
tuksen kanssa. Kauppahinta maksetaan ja vuokranmaksu alkaa, kun 
kohde on valmis ja vastaanotettu.

C

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan teknisen joh-
tajan allekirjoittamaan edellä päätöskohdassa A mainitun kauppakirjan 
sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 18.5.2015 § 549 päättänyt, että teknisen alan vi-
rastojen käyttöön rakennetaan uudisrakennus, joka toteutetaan kau-
pungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomis-
tukseen, jolloin kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella vuokrasopimuk-
sella. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sijoittaja valitaan kilpailutuk-
sella ja valinta esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016 § 240 hyväksynyt Kaupunkiympäris-
tötalon hankesuunnitelman. Päätöksen perusteluissa todetaan, että 
kaupunki kilpailuttaa hankkeelle halvimman ja parhaan tarjouksen ja 
järjestää hankkeen rakentamisen aikaisen rahoituksen. Edelleen kau-
punki luopuu kaupungin omistuksessa olevista teknisen alan virastojen, 
nykyisen kaupunkiympäristön toimialan käytössä olevista tiloista.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasa-
taman Kymppi perustamisesta 12.9.2017 § 839. Kiinteistöosakeyhtiö 
vastaa Kaupunkiympäristötalohankkeen rakennuttamisesta ja rakenta-
misen aikaisesta rahoituksesta. Kaupunkiympäristön toimialan raken-
nukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus on järjestänyt hankepää-
töksen mukaisesti Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa (Sörnäi-
nen), korttelissa 10591 sijaitsevan tontin 1, kiinteistötunnus 091-010-
0591-0001, osoitteessa Työpajankatu 8 ja kyseiselle tontille toteutetta-
van Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen sijoittajakilpailutuksen. 
Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 päättänyt lisätä osto-oikeuden Hel-
singin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10591 tontin 
1 Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin kanssa tehtyyn maan-
vuokrasopimukseen. Kauppahinta on 15 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy 
Helsingin Kalasataman Kympin osakkeiden kauppahinta on 150 miljoo-
naa euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut parhaan tarjouksen anta-
neen kiinteistösijoittajan kanssa kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden osa-
kekaupan sekä vuokrasopimuksen Kaupunkiympäristötalon tilojen 
vuokraamisesta kaupungin käyttöön. 
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Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkiympäristötoimialalle yhteiset toi-
mitilat, Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen Sörnäisiin, osoittee-
seen Työpajankatu 8. Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016 § 240 hy-
väksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tila-
hankkeen hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta paikotuksen kustannus mukaan lukien on arvonlisäve-
rottomana 113 000 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa. 

Hankepäätöksen perusteluissa todetaan hankkeen rahoituksesta seu-
raavaa:

 Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 § 549 käsitellessään hankkeesta 
laadittua tarveselvitystä, että uudisrakennushanke toteutetaan kau-
pungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajao-
mistukseen ja että kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella, 20 vuo-
den vuokrasopimuksella. 

 Sijoittajakilpailutus käynnistetään hankesuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen. Kaupunki kilpailuttaa hankkeelle halvimman ja parhaan tar-
jouksen. Vaihtoehdot ovat kilpailutus vuokratasolla niin, että koh-
teen hinta on kiinteä, tai kilpailutus hinnalla eli kiinteällä vuokratasol-
la ja korkeimmalla saatavalla hinnalla. Mahdollisen sijoittajan valinta 
viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

 Viime kädessä mallin valinta tarkentuu kokonaisedullisuuden perus-
teella sellaisten vielä selvitettävien vaihtoehtoisten toteutusmallien 
välillä, joissa hanketta ei tehdä kaupungin omaan taseeseen. Yhte-
nä vaihtoehtona on kaupungin kiinteistöyhtiömalli.

 Kaupunki järjestää hankkeen rakentamisaikaisen rahoituksen. Kiin-
teistövirasto luopuu kaupungin omistuksessa olevista teknisen alan 
virastojen käytössä olevista nykyisistä tiloista.

Käytetty rakentamismenettely valittiin sen vuoksi, että mahdollisimman 
moni, myös kansainvälisillä markkinoilla toimiva sijoittaja osallistuisi jär-
jestettävään sijoittajakilpailuun.

Hankepäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus oikeut-
ti kiinteistöviraston järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen ra-
hoittamiseksi ja totesi, että kilpailun tulos tulee saattaa kaupunginhalli-
tuksen päätettäväksi.

Kiinteistöosakeyhtiö

Aiempi kiinteistövirasto ja 1.6.2017 jälkeen kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttami-
nen -palvelu on vastannut Kaupunkiympäristötalohankkeen rakennutta-
misesta. Aiempi tilakeskus kilpailutti suunnittelun ja teki suunnitteluso-
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pimukset. Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelu on 
kilpailuttanut toteutuksen ja allekirjoittanut urakkasopimukset. 

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kiinteistöosakeyhtiö Kalasata-
man Kymppi perustamisesta 11.9.2017 § 839. Kiinteistöosakeyhtiö on 
merkitty kaupparekisteriin 5.1.2018. Päätöksen mukaan kiinteistöosa-
keyhtiö vastaa hankkeen rahoituksesta. Kiinteistöosakeyhtiö on 
21.6.2018 allekirjoittanut sopimuksen hankkeen rakennuttamisesta 
kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelun kanssa. 

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi on järjestänyt hankkeen 
rakennusaikaisen rahoituksen toistaiseksi konsernitililimiitillä. Konserni-
tililimiitti tulee viimeistään sopimuksen täytäntöönpanopäivänä konver-
toida, joko pääomittamalla yhtiötä tai yhtiön lainanotolla. Konsernitilili-
miitin konvertoinnilla on vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanovuoden 
talousarvioon, mikäli yhtiötä pääomitetaan tai yhtiölle myönnetään vas-
taavan suuruinen konsernin sisäinen laina. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.6.2018 § 329 päättänyt vuokrata 
Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelissa 10591 
sijaitsevan tontin 1 pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö 
Oy Helsingin Kalasataman Kympille. Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 
päättänyt osto-oikeuden lisäämistä vuokrasopimukseen. 

Sijoittajakilpailutus

Aiempi kiinteistövirasto ja 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus käynnisti Kaupun-
kiympäristötalon myynnin kilpailutuksen keväällä 2017. Sijoittajakilpai-
lutuksen kaupallisena neuvonantajana on toiminut Newsec Valuation 
Oy.

Sijoittajakilpailutus toteutettiin kaksivaiheisena myyntiprosessina. Mu-
kaan kutsuttiin kaikki ne potentiaaliset ammattimaiset, kotimaiset sekä 
kansainväliset kiinteistösijoittajat, joilla käytettävissä olevan sijoitusva-
rallisuuden, vakavaraisuuden sekä muiden ominaisuuksien perusteella 
on mahdollista sijoittaa kyseisen kokoluokan kiinteistöön.

Sijoittajat tunnistettiin ja listattiin yhdessä Newsecin Pohjois-Eurooppa-
laisen organisaation ja BNP Paribas Real Estate:n kanssa globaalilla 
tasolla.

Kohde herätti laajaa kiinnostusta sekä kotimaisten että kansainvälisten 
sijoittajien keskuudessa.

Tarjouskilpailu valmisteltiin keväällä 2017. Siihen saatiin määräaikaan 
15.6.2017 mennessä seitsemän tarjousta, joista parhaimmat tarjoukset 
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jättäneiden kanssa jatkettiin neuvotteluja. Korkeimman tarjouksen jättä-
nyt tarjoaja vetäytyi kuitenkin jatkoneuvottelujen aikana kilpailusta. 

Tässä vaiheessa kaupunki päätti tarjouskilpailun keskeyttämisestä ja 
sen käynnistämisestä uudestaan, kun hankkeen projektinjohtourakoitsi-
ja ja rakennusluvat olisi päätetty ja hankkeen toteutuksen aikaisesta ra-
hoituksesta vastaava kiinteistöyhtiö perustettu.  

Kiinteistömarkkinoiden kuumentumista johtuen oli tarkoituksenmukaista 
parhaan mahdollisen tarjouksen saamiseksi varmistua hankkeen toteu-
tusaikataulusta sekä optimoida myös hankintojen ajoittamisen ja suun-
nitteluratkaisut ennen lopullista sijoittajavalintaa.

Maanrakennusurakka allekirjoitettiin Lemminkäinen Oy:n kanssa 
7.9.2017 ja projektinjohtourakka Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa 
7.9.2017. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto teki 
päätöksen rakennusluvasta 24.11.2017.

Sijoittajamarkkinointi käynnistettiin uudelleen 7.3.2018. Markkinointivai-
heen aikana oltiin yhteydessä 119 sijoittajaan, joille lähetettiin myös 
kohteen myyntiesite. Näistä 38 palautti salassapitosopimuksen ja tutki 
kohteesta valmistetun sijoitusmuistion. Määräaikaan 18.4.2018 men-
nessä ehdollisen tarjouksen jätti kuusi sijoittajaa. Neljä parhaan tarjouk-
sen antanutta sijoittajaa valittiin toiselle kierrokselle, joista kolme sijoit-
tajaa toimitti päivitetyn tarjouksen. Jatkoon valittujen hintatarjousten 
vaihteluväli oli 160 700 000 - 165 000 000 euroa.

Parhaan tarjouksen antaneen kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön 
kanssa on neuvoteltu yksinoikeussopimus tutkia ja neuvotella kaupan 
toteuttamisesta 28.6.2018 mennessä. Tarjoaja suoritti tänä aikana 
omat riskianalyysinsä. Kaupan asiakirjat oli tarkoitus neuvotella valmiik-
si siten, että muodollinen valmius allekirjoittaa kauppa saavutettiin vii-
meistään määräaikaan mennessä. Kaupungin puolelta tämä edellyttää 
kuitenkin, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaupunkiympäristötalon 
10. kaupunginosassa (Sörnäinen), korttelissa 10591 sijaitsevan tontin 
1, kiinteistötunnus 091-010-0591-0001 myynnin Kiinteistö Oy Helsingin 
Kalasataman Kympille. Kiinteistöosakeyhtiön koko osakekantaa koske-
va kauppa toteutetaan, kauppahinta maksetaan, omistusoikeus siirre-
tään lopullisesti ja vuokranmaksu alkaa kun kohde on valmis ja vastaa-
notettu, viimeistään kesäkuun loppuun 2020 mennessä.  

Parhaan tarjouksen antanut yhtiö on vakavarainen, kiinteistösijoituksia 
yli 50 vuotta tehnyt kansainvälinen sijoitusyhtiö, jonka kiinteistösijoituk-
sen parissa toimii yli 400 työntekijää. Yhtiö hallinnoi yli 34 miljardin eu-
ron kiinteistövarallisuutta. Yhtiön kiinteistösijoitusten arvo Suomessa on 
noin 500 miljoonaa euroa. 
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Vaihtoehdot vertailussa

Kiinteistömarkkinat vaihtelevat voimakkaasti taloudellisia suhdanteita 
seuraten, jolloin tärkein päätöksentekokriteeri omistus- tai vuokraus-
vaihtoehtojen välillä on päätöksen ajoitus. Markkinoilla on tällä hetkellä 
erinomainen tilanne myydä kiinteistöjä, sillä kaupunkiympäristötalon 
kaltaisten kohteiden kysyntä ja hinnat ovat ennätyksellisen korkealla. 
Merkittävin syy tähän on historiallisen korkea kansainvälinen sijoittaja-
kysyntä. Hintojen ei markkinoilla odoteta enää juurikaan nousevan, 
koska korkotason ennakoidaan lähtevän nousuun viimeistään ensi 
vuonna. Mahdollisen kaupan ajoitus on nyt kohdallaan ja kaupunki on 
saamassa kohteesta erittäin hyvän hinnan. Toisaalta pääkaupunkiseu-
dulla on tällä hetkellä lähes 14% tyhjää toimistotilaa, mistä johtuen kau-
pungin neuvotteluasema isona ja vakavaraisena toimijana on myös 
vuokramarkkinoilla nyt vahva. Tästä syystä kaupunki voi kaupan yhtey-
dessä saada myös edullisen tilavuokran seuraaviksi 20 vuodeksi.

Omistus- ja vuokravaihtoehtoja on tarkasteltu kiinteistöhankkeissa ylei-
sesti käytetyllä DCF-laskentamallilla, jossa kohteen sopimuskauteen 
kohdistuvia kassavirtoja tarkastellaan diskontattuina nykyhetkeen. Koh-
teen markkina-arvo vuokrasopimuksen päättyessä ei ole tiedossa, jo-
ten laskelmassa on jäännösarvona yksinkertaisuuden vuoksi käytetty 
kohteen teknistä arvoa, joka on määritelty joko kaupungin oman kulu-
mismallin tai valtion ja muiden julkisyhteisöjen yleisesti käyttämän Trel-
lum Consulting Oy:n tuottaman kulumismallin mukaisesti. Kumpikaan 
näistä malleista ei huomioi kohteen markkina- ja käytettävyysriskiä, 
vaan tarkastelee kohteen jäännösarvoa pelkästään kiinteistön teknisen 
korjausvelan nykyarvon näkökulmasta.

Mallit eroavat toisistaan siten, että kaupungin mallissa rakennuksen ku-
luminen on elinkaaren alussa hidasta ja kiihtyy sen jälkeen kohti lop-
pua, kun taas Trellum-mallissa rakennus kuluu tasaisesti 1,75% vuo-
dessa koko tarkastelujakson ajan. Lopputulokset poikkeavat toisistaan 
siten, että kaupungin oman mallin mukaan laskettuna omistus on koko 
sopimuskaudella noin 2,7 miljoonaa euroa edullisempi vuokramalliin 
verrattuna. Mikäli rakennuksen vuotuinen kuluminen huomioidaan Trel-
lumin laskentamallin mukaisesti, kohteen jäännösarvo vuokrakauden 
lopussa on noin 10 % alempi, jolloin sijoittajan omistama vuokravaih-
toehto on noin 8,3 miljoonaa euroa omistusvaihtoehtoa edullisempi.

Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös laskelmissa käytettävä 
diskonttokorko. Edellä olevassa laskelmassa diskonttokorko on 3,5 % 
(kaupungin rahoitus 1,5%+inflaatio 2,0%). Mikäli diskonttokoron perus-
teena käytetään markkinoiden tuottovaatimusta, laskentakorko on 5,75 
% (3,75%+inflaatio 2,0%), jolloin vuokrausvaihtoehto on sopimuskau-
della kaupungille noin 1,4 – 5,7 miljoonaa euroa omistusta edullisempi.
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Kohteen todellisen arvon määrittävät kassavirran ja teknisen jäännö-
sarvoriskin ohella kuitenkin myös markkina- ja käytettävyysriskit. Otta-
malla myös nämä huomioon, voidaan omistamiseen sekä vuokraami-
seen liittyviä riskejä käsitellä vertailukelpoisesti.

Markkinatilanteesta riippuen kohteen jäännösarvo voi olla teknistä ar-
voa alempi, koska esimerkiksi työtapojen muutokseen liittyvät vaati-
mukset aiheuttavat normaalin teknisen kulumisen lisäksi riskin työtilo-
jen modernisointiin liittyvien ylimääräisten kustannusten muodossa. 
Esimerkkinä tästä ilmiöstä voidaan mainita useat Helsingin keskustan 
vanhojen toimistotilojen kalliit modernisoinnit, jotka varovasti arvioiden 
maksaneet keskimäärin 500-800 €/m2, jotta tilat on saatu uudelleen 
vuokrattua. Kaupunkiympäristötalon osalta vastaava keskimääräinen 
kustannus tarkoittaisi rakennuksen omistajalle vähintään 14 miljoonan 
euron käytettävyysriskiä, jota tekninen jäännösarvolaskenta ei huomioi.

Mikäli kaupungin tilatarpeet vuokrakauden aikana muuttuvat, on kau-
pungilla mahdollisuus tehdä alivuokrasopimuksia tuolloin vallitsevalla 
vuokratasolla. Kalasataman kaltaisella kehittyvällä alueella vuokratason 
voidaan odottaa jossain määrin nousevan.

Vuokrausvaihtoehdossa kaupunki voi vuokrasopimuksen päättyessä 
joustavasti harkita myös muita tilavaihtoehtoja, koska se ei ole sidottu 
Kalasataman kohteeseen. Kaupunki ei kanna tässä vaihtoehdossa 
kohteeseen sisältyvää jäännösarvoriskiä eikä sen tarvitse sopimuksen 
päätyttyä huolehtia tyhjiksi jäävien tilojen kunnostamisesta ja vuokraa-
misesta sillä hetkellä vallitsevilla kustannus- ja vuokratasoilla.

Omistusvaihtoehdossa kaupunki kantaa kohteen jäännösarvoon liitty-
vät riskit ja myös kiinteistön kuntoon liittyvät elinkaari-investointien ris-
kit. Vuokrausvaihtoehdossa kaupunki kantaa jälkimmäisistä riskeistä 
vain sen osan, jossa korjausvastuu kohdistuu kaupungin vuokra-ai-
kaan.

Kokemuksen mukaan rakennuksen elinkaaren ensimmäisten 20 vuo-
den aikana on vain harvoin tarvetta isompiin korjauksiin. Mikäli vuokra-
kauden loppupuolella tällaisia kuitenkin tehtäisiin, kulut jaetaan vuokra-
sopimuksen mukaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä korjattavan 
kohteen arvioidun elinkaaren ja jäljellä olevan vuokrakauden suhtees-
sa. Jos vuokrakautta on esimerkiksi jäljellä kolme vuotta ja kohteeseen 
tehdään 30 vuoden elinkaari-investointi, kaupunki maksaa investoinnis-
ta 1/10 ja kohteen omistaja loput 9/10.  

Vuokrasopimus

Sopimuksen mukaan kaupunki vuokraa 20 vuodeksi käyttöönsä, osoit-
teeseen Työpajankatu 8 valmistuvan Kaupunkiympäristötalon tilat. 
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Vuokrasopimuksen mukaisesti kaupungilla on optio vuokra-ajan jatka-
misesta kymmenellä vuodella ja tämän jälkeen vielä toiset kymmenen 
vuotta. Vuokrakausi on siten enintään 20+10+10 eli yhteensä 40 vuot-
ta. Sopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kaikista hallinta-aikaansa 
kohdistuvista kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluista sekä kiinteistöveros-
ta ja vakuutuksesta.

Vuokrattavan tilan laajuus on noin 27 500 htm². Vuokrasopimuksen 
mukainen pääomavuokra on noin 18,5 €/m2/kk ja noin 6,1 M€/vuosi. 
Vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin (1951:10=100) 
nousua vastaavasti. Kun ylläpitovuokraksi arvioidaan 5 euroa/htm2, on 
arvio kokonaisvuokrasta noin 23,5 €/m2/kk ja 7,8 M€/vuosi. 

Kaupunki kilpailuttaa ja vuokraa rakennuksen noin 1000 htm2 laajuisen 
ravintolan ulkopuoliselle toimijalle. Kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön tulevan tilan kokonaisvuokra on tällöin noin 7,5 M€ /vuosi. Kau-
punkiympäristön toimialan tilavuokrat ovat tällä hetkellä vuodessa yh-
teensä noin 9,6 M€.

Kalasataman ja Vallilan alueella sijaitsevista uusista toimistotiloista tällä 
hetkellä pyydettävä kokonaisvuokrataso on noin 26 €/m2/kk. Ylläpito-
kustannukset uusissa toimistokohteissa ovat noin 5 €/m2/kk. Markkinan 
nettovuokrataso 21 €/m2/kk.

Myyntitulot

Kaupunkiympäristötalohankkeesta tehtyjen päätösten mukaisesti kau-
punki luopuu omistamistaan entisten teknisen alan virastojen ja nykyi-
sen kaupunkiympäristön toimialan käytössä olleista tai vielä käytössä 
olevista tiloista. Aiempi kiinteistövirasto on myynyt aiemman rakennus-
viraston käytössä olleen kiinteistön osoitteessa Kasarmikatu 21 hintaan 
21,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 179 päättä-
nyt myydä kiinteistön osoitteessa Kansakoulukatu 3 hintaan 19,5 mil-
joonaa euroa. Edelleen kaupunkiympäristölautakunta on 19.6.2018 § 
351 esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupungin käytössä olevat 
Siltasaarenkatu 13 sekä Toinen Linja 7 tilat myydään kauppahinnalla 
15,1 miljoonaa euroa. Myös muut kaupungin omistuksessa edelleen 
olevat tilat myydään tai niitä kehitetään ja myydään. Valmistelu on osin 
parhaillaan käynnissä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Kaupunkiympäristötalon esite

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

B Kunnallisvalitus, valtuusto
C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 330
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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§ 576
V 26.9.2018, Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12463)

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) kortte-
lin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen 
numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosalueet, entisen pelastuskoulun (alun perin Haa-
gan kansakoulun) tontti sekä Pääkaupungin turvakoti ry:n tontti, sijait-
sevat Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella.

Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulura-
kennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinra-
kennuksen sijoittamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan koulura-
kennukseen voi asumisen lisäksi tai sijaan sijoittaa myös lähipalvelu-, 
majoitus-, kahvila-, ravintola-, myymälä-, työ-, harraste-, näyttely-, juh-
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la- sekä kokoontumistiloja. Koulurakennus on suojeltu Sr-2 -merkinnäl-
lä. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja sekä arvokkaimpia sisätiloja.

Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen 
muutoksen asumiseen. Tonttiin on liitetty pieni osa viereistä puistoa ja 
sille voidaan sijoittaa kaksi asuinkerrostaloa. Tontin eteläpuoleinen kul-
kuyhteys Steniuksentieltä Strömstadin puistoon säilyy.

Kaavaratkaisussa tonteille on osoitettu yhteensä 7 400 k-m² asuinker-
rosalaa. Asukasmäärän lisäys on noin 180 henkilöä. Tonttien keski-
määräinen tehokkuusluku on e=1,02.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaa-
van 2002 mukainen.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Haaga on säilynyt puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana läpi 
poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie ja Kylätie 
ovat alueen ainoita säilyneitä Haagan huvilayhdyskunnan aikaisia tie-
linjauksia. Haagan kansakoulu on yksi harvoista säilyneistä Haagan 
kauppalan aikaisista rakennuksista.

Kaavamuutosalueiden lähiympäristö on rakentunut pääosin vuosien 
1952 ja 1962 välillä. Rakennukset ovat 3–4 -kerroksisia, useimmissa 
on ns. maanpäällinen kellarikerros. Entisen kansakoulun tontin pohjois-
puolelle valmistui yhdistetty päiväkoti-kehitysvammaisten ryhmäkoti 
vuonna 2013.

Haagan entinen kansakoulu (Steniuksentie 14) sijaitsee näkyvällä pai-
kalla mäen päällä. Koulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Jussi ja Toivo 
Paatela ja se on valmistunut vuonna 1928. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1948. Arkkitehtuuriltaan koulu edustaa pohjoismaista 1920-lu-
vun klassismia. Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säily-
neet hyvin. Koulutoiminta päättyi vuonna 2006, jolloin rakennus otettiin 
Helsingin pelastuskoulun käyttöön. Vuodesta 2014 lähtien rakennus on 
ollut tyhjillään. Rakennuksen ottaminen uudestaan käyttöön edellyttää 
mittavaa peruskorjausta.

Turvakotirakennuksen (Steniuksentie 20) on suunnitellut arkkitehti Matti 
Hakala ja se on valmistunut vuonna 1961. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1999. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haagasta. 
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Rakennuksen pohjaratkaisu soveltuu huonosti muuhun käyttöön ja ra-
kennus on tarkoitus purkaa.

Steniuksentie 14 tontilla on voimassa Etelä-Haagan alkuperäinen ase-
makaava vuodelta 1952. Kaavassa tontti on määritelty yleisen raken-
nuksen tontiksi. Steniuksentie 20 tontilla on voimassa asemakaava 
vuodelta 2013. Tontti on kaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevaksi korttelialueeksi (YS). Kaavamuutosalueeseen 
kuuluu lisäksi katu- ja puistoaluetta.

Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueet. Pääkaupungin turva-
koti ry omistaa tontilla Steniuksentie 20 nykyisin sijaitsevan rakennuk-
sen.

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta sekä 
Pääkaupungin turvakoti ry:n hakemuksesta. Kaavaratkaisun sisältö on 
neuvoteltu hakijan kanssa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien 
ja rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.11. - 18.12.2017. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 11 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui yksi kirje. Muistutuksissa ja kirjeessä korostuivat seuraavat 
teemat: 

- täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön, 

- liikenne ja pysäköinti, 

- vuorovaikutus ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
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kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lau-
sunto.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) esitti lausuntonaan, että 
aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. että kaavassa esitetyt uu-
disrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on määritelty raken-
nusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee rakennuslupavaiheessa 
vielä varmistaa. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan puoltavansa 
kaavaehdotusta.

Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ollut huomautet-
tavaa, eikä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) lausutta-
vaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeestä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Jatkotoimenpiteet

Steniuksentie 14

Kaupunki järjestää tarjouskilpailun tontilla sijaitsevan rakennuksen 
myynnistä. Tontille tulee uuden asemakaavan vahvistumisen myötä 
uutta rakennusoikeutta 2 800 k-m². Tontti joko vuokrataan tai myydään.

Steniuksentie 20

Nykyisen tontin alueella on Pääkaupungin turvakoti ry:n ja kaupungin 
välillä voimassa oleva vuokrasopimus. Turvakotiyhdistys myynee nykyi-
sen vuokraoikeuden edelleen rakennusliikkeelle. Kaavan saatua lain-
voiman voimassa oleva vuokrasopimus merkitään päättymään ja teh-
dään uutta tonttia koskeva vuokrasopimus tai tontti myydään.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 278

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 
hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupungino-
san (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tonttia 3 ja korttelin 
29100 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

15.05.2018 Pöydälle

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 9

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkiympäristötoi-
mialan asemakaavoituspalvelulle Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta (nro 12463):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Steniuksentie 14:n ja 20:n 
asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12463).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Steniuksenkatu 14 ja 20 tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosehdotus kohdistuu Steniuksenkadun varrelle si-
joittuvaan vanhaan kansakouluun sekä turvakodin tonttiin, jotka ovat 
osa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti herkkää ympäristöä. Kaavaeh-
dotuksen suojelumääräykset turvaavat vanhan kansakoulun (os. Ste-
niuksenkatu 14) rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja mahdollis-
tavat julkisen käytön, joka parhaiten ylläpitää kohteen arvoja. Täyden-
nysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden koulurakennuksen huolelli-
seen kunnostukseen ja käyttöön saattamiseen. Turvakotirakennuksen 
(os. Steniuksentie 20) säilyttävää uutta käyttöä ei ole voitu osoittaa. 
Kaavassa esitetyt uudisrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on 
määritetty rakennusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee raken-
nuslupavaiheessa vielä varmistaa. Steniuksenkadun varren tontinosat 
tulee istuttaa, osin puin ja pensain. Kaupunginmuseo puoltaa kaavaeh-
dotusta.
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Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2017 § 31

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12463 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12463
Kaupunginosa: 29 Haaga 
Kartoituksen työnumero: 10/2017
Pohjakartta valmistunut: 13.4.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 tonttien asemakaava-
muutoksen OAS-suunnitelmaa. Kaupunginmuseo on tutustunut osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Steniuksentie 14 kiinteistöstä laa-
dittuun rakennushistoriaselvitykseen. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraa-
vaa.

Kaavamuutokseen kuuluvat alueet ovat osa Etelä-Haagan kaupungino-
saa. Historiallisesti tarkasteltuna Haaga kuului keskiaikaisen Huopalah-
den kylän maihin, ja alue oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 
1900-luvun alussa perustettiin kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen 
aloitteesta Haagan puutarhakaupunki rantaradan luoman ratayhteyden 
varrelle. Hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yh-
dyskunta perustettiin Korpaksen ja Backaksen tilan maille vuonna 
1906. Alueen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Lars Sonck 
vuonna 1901, joka edelleen laajeni ja tarkentui Eliel Saarisen vuonna 
1915 laatimassa tunnetussa Munkkiniemi-Haaga –suunnitelmassa. 
Haagan kauppalan perustaminen vuonna 1923 johti asemakaavan tar-
kentamiseen Berndt Aminoffin asemakaavaluonnoksessa, joka käytän-
nössä ohjasi puutarhakaupungin rakentamista 1920-40 –luvuilla. Haa-
ga liitettiin suuressa alueliitoksessa Helsinkiin vuonna 1946. Helsingin 
asemakaava-arkkitehtien Birger Brunilan ja Väinö Tuukkasen laatima 
uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1947. Haagan puutarhakaupun-
gin rakennuskanta uudistui alueliitoksen jälkeen kokonaisvaltaisesti. 
93% alueen rakennuksista on alueliitoksen jälkeen rakennettuja. Sel-
keät rakennustoiminnan huiput ja muutoskaavat ajoittuvat 1950-luvun 
puoliväliin, 1960-luvun alkuun ja 1970-luvun alkuun. Haagan identiteetti 
puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi poik-
keuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie on vanhimpia 
alueen katulinjauksia.

Haagan rakennuskanta on inventoitu kaupunkisuunnitteluviraston tuot-
tamassa ja Tommi Lindhin laatimassa Haagan rakennukset ja arvotus 
– julkaisussa vuonna 1998. Inventoinnissa kohteet on arvotettu kolmel-
la kriteerillä (arkkitehtoniset, ympäristölliset ja historialliset arvot), luokit-
telu on tehty kolmeen ryhmään 1-3 vastaten rakennussuojelumerkintöjä 
sr-1/sr-2/sr-3. Kaavamuutosalue kuuluu yleiskaavassa 2002 rajattuihin 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäviin alueisiin.

Steniuksentie 14
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Steniuksentie 14 on rakennettu Haagan puutarhakaupungin kansakou-
luksi vuonna 1926-27 arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnitelmien 
mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muo-
don. Rakennus toimi alun perin sekä suomen- että ruotsinkielisen ope-
tuksen tiloina. Toteutunut rakennus oli mahdollista laajentaa symmetri-
seksi klassiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. 
Alueliitoksen jälkeen koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä vuonna 
1947 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti. 
Koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Helsingin pelastuslaitoksen käyt-
töön.

Haagan kansakoulu Steniuksentie 14 on kaupunginosainventoinnissa 
v. 1998 arvotettu huomattavan arvokkaaksi kohteeksi. Koulu on sekä 
arkkitehtonisesta, ympäristöllisestä että historiallisesta näkökulmasta 
arvoluokan 1 kohde. Inventoinnin mukaisesti rakennuksen arkkitehtuuri 
on huolellisesti detaljoitua 1920-luvun klassismia, rakennuksessa on 
arvokkaita koristeltuja sisätiloja. Kohteella on historiallista arvoa Haa-
gan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa raken-
nus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä, mikä tulee 
kaavamuutoksessa huomioida. Koulun säilyminen julkisessa käytössä 
on ensisijaista sen arvojen säilymiseksi.

Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on 
kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Tulevassa asema-
kaavassa rakennuksen ulkoasu sekä arvokkaat sisätilat porrashuone ja 
juhlasali tulee varustaa niiden arvot turvaavalla merkinnällä. Erillinen 
länsijulkisivuun liittyvä sisäänkäyntirakennus sopii heikosti rakennusko-
konaisuuteen. Koulupihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren 
istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä, jotka tulee säilyttää tai uu-
sia alkuperäisen mukaisesti. Kaavamuutoksessa tulee huomioida tavoi-
te katutilan väljyydestä, joka puutarhakaupungin perinteitä ylläpitäväs-
sä ympäristössä on tärkeää. Sen katukuvaan eivät kuulu kadun molem-
min puolin tontinrajaan rakennetut vastakkaiset rakennukset.

Steniuksentie 20

Steniuksentie 20 kiinteistö, alk. Matti ja Maija –koti, on arkkitehti Matti 
Hakalan vuonna 1961 suunnittelema asuntolarakennus. Rakennus on 
inventoinnissa v. 1998 luokiteltu arkkitehtoniselta arvoltaan luokkaan 3, 
ts. säilyväksi rakennukseksi. Modernistisen kolmikerroksisen tiiliraken-
nuksen arkkitehtuuri on säilynyttä, selkeäpiirteistä ja huolellisesti detal-
joitua. Kaupunginmuseon kannan mukaan ensisijaista on rakennuksen 
säilyttäminen ja sille uuden käytön hakeminen.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 22.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1282-00/17 koskien Etelä-Haagan 
(29.ko) asemakaavan muutosta, Steniuksenkatu 14 ja 20. Määräaika 
on 24.3.2017 mennessä.

Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella tutkitaan kahden tontin käyttö-
tarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista. 

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 13.03.2017 § 19

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa 
koskien asemakaavamuutosta osoitteissa Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa sijaitsevien entisen pe-
lastuskoulun (alun perin Haagan kansakoulun) tonttia osoitteessa Ste-
niuksentie 14 sekä Pääkaupunkiseudun turvakodin tonttia osoitteessa 
Steniuksentie 20.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1928 valmistu-
neen, tällä hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen 
asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontil-
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le. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
merkittävän koulurakennuksen ulkoasu ja arvokkaimmat sisätilat.

Turvakodin tontilla tavoitteena on tutkia tontin käyttötarkoituksen muut-
tamista asumiseen. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haa-
gasta.

Suunniteltu asemakaavamuutos ei olennaisilta osiltaan vaikuta pelas-
tustoimintaan.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi
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§ 577
V 26.9.2018, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä

HEL 2018-001302 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite, allekirjoittamaton
2 Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, YK

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki keräisi systemaattisesti tietoa Yhdistyneiden kan-
sakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Helsin-
gissä ja tekisi suunnitelman niiden vauhdittamiseksi. YK-tavoitteiden to-
teutumista tulisi seurata osana kaupunkistrategian arviointia. Lisäksi tu-
lisi selvittää mahdollisuutta huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teet kaupungin talousarvioprosessissa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainittu Yhdistyneiden kan-
sakuntien tavoitteisto ja toimintaohjelma päätettiin New Yorkissa 25.-
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27.9.2015 järjestetyssä huippukokouksessa. Kestävän kehityksen ta-
voiteohjelman (Agenda 2030) esitetään ohjaavan kansainvälisen yhtei-
sön kestävään kehitykseen tähtääviä ponnisteluita vuoteen 2030 men-
nessä. Polttopisteessä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä 
kehitys, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasaver-
taisesti. Tavoitteet astuivat jäsenmaissa voimaan vuoden 2016 alussa.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma on erittäin laaja-alainen koko-
naisuus, joka jakautuu 17 päätavoitteeseen ja jokainen näistä noin 
kymmeneen alatavoitteeseen:

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja 

edistää kestävää maataloutta.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä eli-

nikäiset oppimismahdollisuudet.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten 

ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikil-

le.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen ener-

gia kaikille.
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuot-

tavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teolli-

suutta ja innovaatioita.
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vas-

taan.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää 

niiden kestävää käyttöä.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää 

niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; tais-
tella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen 
ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oi-
keuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia insti-
tuutioita kaikilla tasoilla.
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17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja glo-
baalia kumppanuutta.

Kaupunginhallitus toteaa, että YK:n asettamat tavoitteet ovat hyvin yh-
teensopivia kaupungin tavoitteiden kanssa. Kaupunkistrategia 2017-
2021 toteaa, että "kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekolo-
gisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä 
tavoitteita". Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistrategian 
mittarit sekä otti kantaa seurattaviin kansainvälisiin vertailuihin. Lisäksi 
kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit 
huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toimin-
nan mittausta valmisteltaessa. Kestävän kasvun turvaaminen on yksi 
kolmesta strategiamittarien teemallisesta kokonaisuudesta. Mittareita 
seurataan Talouden ja toiminnan seurantaraportin julkaisurytmissä nel-
jästi vuodessa. Talousarvion 2019 laatimisohjeessa kehotettiin teke-
mään vaikutusarviointi esimerkiksi lapsivaikutusten, sukupuolivaikutus-
ten, terveys- ja hyvinvointivaikutusten, sosiaalisten vaikutusten, yritys-
vaikutusten ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

Vaikka Agenda 2030 on valtiotasoinen sitoumus, on ohjelman onnistu-
minen pitkälti kiinni kaupunkien ja yhteisöjen onnistuneesta toimeenpa-
nosta. Kaupungit kasvavina keskuksina ovat kriittisessä roolissa muu-
toksen tekijöinä ja toimeenpanijoina – maailman vaikeimmat ongelmat 
ratkaistaan tulevaisuudessa kaupunkitasolla.

Toukokuussa 2018 New Yorkista tuli ensimmäinen kaupunki, joka ra-
portoi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta kaupunki-
tasolla. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy toisena kaupunki-
na maailmassa raportoimaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden toteutu-
misesta.

Vapaaehtoinen toimeenpanoraportointi yhdistää YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteet Helsingin kaupunkistrategian toimenpiteisiin. Helsingin 
tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus rakentuu 
muun muassa tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle 
koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kokonaisvaltai-
sen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistami-
nen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita. 

Sitoutumalla kaupunkina YK:n Agenda 2030 –tavoitteiden edistämi-
seen ja niistä raportoimiseen Helsinki erottautuu globaalin vastuun pai-
kallisen toteuttamisen edelläkävijänä. Kestävän kasvun turvaaminen on 
kaupungin keskeisin tehtävä. 

Toimeenpanoraportti tekee näkyväksi Helsingin kehityksen ja mahdol-
listaa YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvan vertailun sekä 
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avaa kaupungin kestävän kehityksen edistymistä suhteessa näihin mit-
tareihin. Vapaaehtoinen raportointi voi avata kaupungille uusia yhteis-
työmahdollisuuksia YK:n eri toimintojen, jäsenvaltioiden, muiden kau-
punkien ja sidosryhmien kanssa. Raportointi toteutetaan tavalla, joka 
tuo kestävän kehityksen tavoitteet konkreettiselle tasolle. Kaupungin-
hallitus toteaa, että vertailun mahdollistamiseksi mallina raportoinnille 
toimii New Yorkin raportti (https://www1.nyc.gov/assets/internatio-
nal/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf).

Pidemmän tähtäimen visio on tuottaa ratkaisuja ja tietoa, jotka auttavat 
kaupunkeja ympäri maailmaa toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita niin, että Agenda 2030 toteutuu sekä vaikuttamaan siihen, 
että vastaavanlainen raportointi kaupunkitasolla yleistyy. 

Kaupunginhallitus toteaa, että raportointi ei korvaa mitään olemassa 
olevaa kaupungin raportointia ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
mm. kaupungin olemassa olevien strategisten kärkihankkeiden kanssa. 
Raportoinnin toteuttaminen on prosessi, joka aloitetaan tänä vuonna. 
Prosessia on tarkoitus kehittää jatkossa suhteessa muihin raportointia 
toteuttaviin kaupunkeihin. Raportoinnissa hyödynnetään mahdollisim-
man kattavasti jo olemassa olevia indikaattoritietoja. Kaupunginhallitus 
toteaa myös, että kaikki Agenda 2030 –tavoitteista eivät sovellu Helsin-
gin oloihin.

YK:n kestävän kehityksen seurantakokoukselle on määritelty vuodelle 
2019 painopistetavoitteiksi : 

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä 
elinikäiset oppimismahdollisuudet

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuot-
tavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oi-

keuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia insti-
tuutioita kaikilla tasoilla

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja glo-
baalia kumppanuutta

Näihin on löydettävissä useita yhtymäkohtia Helsingin strategiasta ja jo 
olemassa olevista indikaattoreista. Tärkeää on kansainvälisesti kiinnos-
tavien parhaiden käytäntöjen esiin nostaminen ja vertailukelpoisen tie-
don tuottaminen raportointimallin kautta. Syksyn 2018 aikana kaupunki 
tunnistaa ne strategiset kokonaisuudet, joiden raportointi suhteessa 
kestävän kehityksen tavoitteisiin on merkityksellisintä. Tarkoituksena 
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on, että kevään 2019 aikana kaupunki tuottaa ensimmäisen raportin, 
jonka perusteella raportointia kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite, allekirjoittamaton
2 Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, YK

Oheismateriaali

1 New Yorkin kaupungin kestävän kehityksen raportti 2018 (engl.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 578
V 26.9.2018, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ja val-
tuutettu Mia Nygårdin aloitteet muovin käytön vähentämiseksi

HEL 2018-001305 T 00 00 03

HEL 2018-001997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala:

Perusteluosan 10 kappale muutetaan seuraavasti:

"HSY:llä on tällä hetkellä käynnissä jätehuoltomääräysten päivitys. 
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilta tullaan pyytämään lausunnot jätehuoltomääräysten päivitys-
luonnoksesta. Helsingin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon an- 
taa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Kaupun-
ginhallitus katsoo että, on perusteltua sisällyttää lajitteluvelvoite myös 
muoville uudessa jätehuoltomääräyksessä. Lisäksi voidaan esittää vel-
voitteen ulottamista nykyistä pienemmille asuinkiinteistöille. HSY:n hal-
lituksessa olevat Helsingin kaupungin edustajat voivat myös omalta 
osaltaan vaikuttaa uusittavien jätehuoltomääräysten sisältöön."

Perusteluosan viimeinen kappale muutetaan seuraavasti:

"Kaupungin valmistelussa olevaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimen-
pideohjelmaan sisältyy runsaasti ehdotuksia toimenpiteistä, joilla edis-
tetään kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteena on muun 
muassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartan laatiminen Helsin-
gin kaupungille. Kaupunginhallitus katsoo tarpeelliseksi laatia ohjelma 
muovin käytön vähentämiseksi, joko erillisenä kokonaisuutena tai osa-
na Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Kaupunginkanslia ja kaupun-
kiympäristön toimiala selvittää mikä on paras tapa edetä."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Terhi Koulumies, Wille Rydman

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 13.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 RKP:n ryhmäaloite
2 Nygård Mia, aloite muovipusseista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijän perustelut

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä ehdottaa muovinkäytön 
vähentämiseksi ja kierrättämisen kannustamiseksi, että:

1. Helsinki laatii kattavan ja konkreettisen ohjelman muovinkäytön 
vähentämiseksi ja kierrätyksen tukemiseksi.

2. Helsinki tekee aloitteen ohuiden muovipussien kieltämiseksi.
3. Helsinki kehittää muovin lajittelua, jotta asukkaat voivat lajitella 

muovijätteensä.
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4. Helsinki takaa, että kaikissa Heka-taloissa on muovinkeräysastia 
viimeistään 1.1.2019.

Valtuutettu Mia Nygård ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki selvittää etunojassa muovipussien vähentämistoimien 
mahdollisuudet Helsingissä.

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

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristönlautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaoston lausuntoon ja toteaa, että aloitteissa kiinni-
tetään huomiota tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan. Merten roskaantu-
minen on maailmanlaajuinen, kasvava ongelma. Myös Itämereen pää-
tyy jatkuvasti roskaa, joka koostuu pääosin muovista. Noin 80 prosent-
tia merten roskasta on peräisin maalta. Roskaantumiseen vaikuttavat 
ihmisten kulutustottumukset ja asenteet. Tämän lisäksi muun muassa 
rakentamisella on oma osuutensa roskaantumisessa. Helsingissä aktii-
vinen vesirakentaminen ja siihen liittyvät louhinnat ovat näkyneet kau-
pungin rantavesiin levinneiden räjäytyslankojen muodossa. Käytettyjä 
räjäytyslankoja hautautuu rantojen louhetäyttöihin, joiden koloista niitä 
vapautuu mereen vielä pitkään rakennustyön päätyttyä. Räjähdyslan-
kojen pääsyä mereen pyritään estämään louhetäyttöjen ympärille viri-
tettävien suojaverhojen avulla siellä, missä se on mahdollista.

Kuten aloitteissa mainitaan, kiinteistökohtainen muovinkeräys on vielä 
varsin vähäistä asuinkiinteistöillä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonum-
men alueella muovin erilliskeräys on tällä hetkellä noin 4 000 kiinteistöl-
lä. Määrä kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Kiinteistöillä on mahdollisuus tila-
ta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) jäteastia 
muovinlajittelua varten.

Helsingissä ovat voimassa Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen ylei-
set jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa 
säädettyjä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Yleiset jäte-
huoltomääräykset valmistelee ja antaa HSY. Jätehuoltomääräysten 
noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten 7 
§:ssä määrätään HSY:n järjestämisvastuulla olevien kiinteistöjen lajitte-
lusta muun muassa seuraavaa:
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Yhdyskuntajätteestä tulee erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä 
hyötykäyttöön soveltuvat jätteet jäljempänä mainituin edellytyksin:

1. biojäte, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huo-
neistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä sitä syntyy vähintään 
viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa,

2. kartonki, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huo-
neistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä kartonkia poistetaan 
käytöstä vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa,

3. lasi, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huo-
neistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä lasia poistetaan käy-
töstä vähintään viisi kymmentä (50) kilogrammaa viikossa,

4. metalli, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) 
huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä metallia poiste-
taan käytöstä vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikos-
sa ja

5. pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä muulla kuin asuinkiinteistöllä 
vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa.

HSY:llä on tällä hetkellä käynnissä jätehuoltomääräysten päivitys. Pää-
kaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilta tullaan pyytämään lausunnot jätehuoltomääräysten päivitys-
luonnoksesta. Helsingin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon an-
taa Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Lausun-
nossa on mahdollista esittää HSY:lle, että edellä mainittuun pykälään li-
sätään vastaava lajitteluvelvoite myös muoville, jollei asia jo sisälly 
HSY:n omaan ehdotukseen. Lisäksi voidaan esittää velvoitteen ulotta-
mista nykyistä pienemmille asuinkiinteistöille. HSY:n hallituksessa ole-
vat Helsingin kaupungin edustajat voivat myös omalta osaltaan vaikut-
taa uusittavien jätehuoltomääräysten sisältöön.

Mahdollinen ohuiden muovipussien kieltäminen on luonteeltaan valtion 
toimialaan kuuluva asia. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto ry tekivät 
vuonna 2016 sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikas-
sien kulutusta. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 
muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuo-
dessa. Kuten valtuutettu Nygårdin aloitteestakin käy ilmi, muovipussien 
käyttö on Suomessa jo tällä hetkellä reilusti alle EU-keskiarvon. 

Helsingin kaupunki edistää muovin keräystä myös omissa kiinteistöis-
sään. Helsingin kaupungin Asunnot Oy:ssä (Heka) tavoitteena on lisätä 
muovipakkausten keräys lähes kaikkiin Hekan kohteisiin vuoden 2018 
aikana. Kehittäminen liittyy siihen, että Hekassa tämä vuosi on nimetty 
jäteteemavuodeksi. Keräysastioita on lisätty niin, että tällä hetkellä 
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muovipakkauksia kerätään noin puolessa Hekan kiinteistössä. Kuluvan 
vuoden aikana muovinkeräys pyritään järjestämään niihin paikkoihin, 
joihin se on teknisesti mahdollista järjestää tässä aikataulussa. Osassa 
kohteista jätteenkeräys on järjestetty putkikeräys- tai syväkeräysjärjes-
telmällä. Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueella 
jätteenkeräys on järjestetty putkikeräysyhtiöiden toimesta. Muovinke-
räyksen vaatimat muutostyöt on käynnissä syksyllä 2018 kaikissa put-
kikeräysyhtiöissä ja muovinkeräys alkaa vuoden lopussa. 

Kaupungin omissa toimitiloissa on kaikki HSY:n energiajätesopimukset 
muutettu automaattisesti muovijätettä koskeviksi, joten joissakin koh-
teissa sitä jo kerätään. HSY:n alettua tarjota kaikille mahdollisuutta 
muovinkeräykseen, ovat jotkut aktiiviset käyttäjät pyytäneet keräysas-
tioita. Lisäksi kaikkiin uusiin sopimuksiin lisätään muovinkeräys.

Monissa kohteissa on kuitenkin ollut ongelmana lajitellun muovijätteen 
laatu. Lajitteluun tarvittaisiin ohjausta esimerkiksi ekotukihenkilöiden, 
tietoisuuden lisäämisen ja ympäristökasvatuksen kautta. Ekotukihenki-
löille ollaankin laatimassa ohjeita jätekartoituksen tekemiseksi omassa 
kiinteistössään. Lisäksi kiinteistöjen ylläpidolle, hankesuunnitteluun ja 
konseptipäiväkotien suunnitteluun ollaan laatimassa parhaillaan jäte-
huolto-ohjetta.

Helsingin kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta omassa toiminnas-
saan. Kaikille kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille on syksyllä 2017 
lähetetty kysely, jossa pyrittiin kartoittamaan kiertotalouden tuntemusta 
ja toteutumista kaupungin eri toiminnoissa. Kyselyn pohjalta on tarkoi-
tus tehdä syventäviä haastatteluja, joiden tavoitteena on löytää jo käy-
tössä olevia hyviä toimintatapoja tai mahdollisia yhteisiä kehittämiskoh-
teita kiertotalouden kannalta. Haastatteluissa yhtenä osa-alueena on 
muovin käyttö eri toimialoilla. Tavoitteena on kartoittaa, missä määrin 
eri toiminnoissa käytetään muovituotteita, muun muassa kertakäyttöisiä 
tavaroita, sekä selvittää ja ehdottaa toimia tarpeettoman muovinkäytön 
vähentämiseksi.

Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkoston ja 
Ekokompassi-yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä on tarkoitus ot-
taa muovin käytön vähentäminen ja kierrätys lähiaikoina esille. Yrityk-
sille suunnatun kyselyn avulla tullaan selvittämään jo käytössä olevia ja 
potentiaalisia muovin käytön vähentämistoimia sekä keräyksen nykyti-
laa.

Kaupungin valmistelussa olevaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelmaan sisältyy runsaasti ehdotuksia toimenpiteistä, joilla ediste-
tään kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteena on muun 
muassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartan laatiminen Helsin-
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gin kaupungille. Sen puitteissa on myös mahdollista edistää muovin 
käytön vähentämistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 RKP:n ryhmäaloite
2 Nygård Mia, aloite muovipusseista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 524

HEL 2018-001305 T 00 00 03

HEL 2018-001997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 
§ 62

HEL 2018-001305 T 00 00 03

Lausunto

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä kiinnittää huomiota tär-
keään ja ajankohtaiseen asiaan. Merten roskaantuminen on maailman-
laajuinen, kasvava ongelma. Myös meidän Itämereemme päätyy jatku-
vasti roskaa, joka koostuu pääosin muovista. Noin 80 prosenttia merten 
roskasta on peräisin maalta. Roskaantumiseen vaikuttavat ihmisten ku-
lutustottumukset ja asenteet. Tämän lisäksi muun muassa rakentami-
sella on oma osuutensa roskaantumisessa. Helsingissä aktiivinen vesi-
rakentaminen ja siihen liittyvät louhinnat ovat näkyneet kaupungin ran-
tavesiin levinneiden räjäytyslankojen muodossa. Käytettyjä räjäytyslan-
koja hautautuu rantojen louhetäyttöihin, joiden koloista niitä vapautuu 
mereen vielä pitkään rakennustyön päätyttyä. Räjähdyslankojen pää-
syä mereen pyritään estämään louhetäyttöjen ympärille viritettävien 
suojaverhojen avulla siellä, missä se on mahdollista.

Kuten aloitteessa mainitaan, kiinteistökohtainen muovinkeräys on vielä 
varsin vähäistä asuinkiinteistöillä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonum-
men alueella muovin erilliskeräys on tällä hetkellä noin 4 000 kiinteistöl-
lä. Määrä kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Kiinteistöillä on mahdollisuus tila-
ta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) jäteastia 
muovinlajittelua varten.

Helsingissä ovat voimassa Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen ylei-
set jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa 
säädettyjä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Yleiset jäte-
huoltomääräykset valmistelee ja antaa HSY. Jätehuoltomääräysten 
noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Nykyisten Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuolto-
määräysten 7 §:ssä määrätään HSY:n järjestämisvastuulla olevien kiin-
teistöjen lajittelusta mm. seuraavaa:

Yhdyskuntajätteestä tulee erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä 
hyötykäyttöön soveltuvat jätteet jäljempänä mainituin edellytyksin:

1) biojäte, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneis-
toa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä sitä syntyy vähintään viisikym-
mentä (50) kilogrammaa viikossa;
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2) kartonki, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneis-
toa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä kartonkia poistetaan käytöstä 
vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa;

3) lasi, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huoneis-
toa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä lasia poistetaan käytöstä vähin-
tään viisi kymmentä (50) kilogrammaa viikossa;

4) metalli, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huo-
neistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä metallia poistetaan käytöstä 
vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa.

5) pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä muulla kuin asuinkiinteistöllä vä-
hintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa;

HSY:llä on tällä hetkellä käynnissä jätehuoltomääräysten päivitys. Pää-
kaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilta tullaan pyytämään lausunnot jätehuoltomääräysten päivitys-
luonnoksesta. Helsingin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon an-
taa Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Lausun-
nossa on mahdollista esittää HSY:lle, että edellä mainittuun pykälään li-
sätään vastaava lajitteluvelvoite myös muoville, jollei asia jo sisälly 
HSY:n omaan ehdotukseen. Lisäksi voidaan esittää velvoitteen ulotta-
mista nykyistä pienemmille asuinkiinteistöille. HSY:n hallituksessa ole-
vat Helsingin kaupungin edustajat voivat myös omalta osaltaan vaikut-
taa uusittavien jätehuoltomääräysten sisältöön.

Mahdollinen ohuiden muovipussien kieltäminen on luonteeltaan valtion 
toimialaan kuuluva asia, mutta kaupunki voi omassa toiminnassaan vä-
hentää niiden käyttöä.

Helsingin kaupunki edistää muovin keräystä myös omissa kiinteistöis-
sään. Helsingin kaupungin Asunnot Oy:ssä (Heka) tavoitteena on lisätä 
muovipakkausten keräys lähes kaikkiin Hekan kohteisiin vuoden 2018 
aikana. Kehittäminen liittyy siihen, että Hekassa tämä vuosi on nimetty 
jäteteemavuodeksi. Keväällä keräysastioita on lisätty niin, että muovi-
pakkauksia kerätään nyt yhteensä noin sadassa eli joka viidennessä 
Hekan kiinteistössä. Lisää kohteita liitetään muovipakkauksien keräyk-
sen piiriin vähitellen. Osassa kohteista haasteena on esimerkiksi putki-
keräysjärjestelmä, joka ei ole Hekan omistama, ja sen muutokset vaati-
sivat isompia investointeja.

Kaupungin omissa toimitiloissa on kaikki HSY:n energiajätesopimukset 
muutettu automaattisesti muovijätettä koskeviksi, joten joissakin koh-
teissa sitä jo kerätään. HSY:n alettua tarjota kaikille mahdollisuutta 
muovinkeräykseen, ovat jotkut aktiiviset käyttäjät pyytäneet keräysas-
tioita. Lisäksi kaikkiin uusiin sopimuksiin lisätään muovinkeräys.
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Monissa kohteissa on kuitenkin ollut ongelmana lajitellun muovijätteen 
laatu. Lajitteluun tarvittaisiin ohjausta esimerkiksi ekotukihenkilöiden, 
tietoisuuden lisäämisen ja ympäristökasvatuksen kautta. Ekotukihenki-
löille ollaankin laatimassa ohjeita jätekartoituksen tekemiseksi omassa 
kiinteistössään. Lisäksi kiinteistöjen ylläpidolle, hankesuunnitteluun ja 
konseptipäiväkotien suunnitteluun ollaan laatimassa parhaillaan jäte-
huolto-ohjetta.

Helsingin kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta omassa toiminnas-
saan. Kaikille kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille on syksyllä 2017 
lähetetty kysely, jossa pyrittiin kartoittamaan kiertotalouden tuntemusta 
ja toteutumista kaupungin eri toiminnoissa. Kyselyn pohjalta on tarkoi-
tus tehdä syventäviä haastatteluja, joiden tavoitteena on löytää jo käy-
tössä olevia hyviä toimintatapoja tai mahdollisia yhteisiä kehittämiskoh-
teita kiertotalouden kannalta. Haastatteluissa yhtenä osa-alueena on 
muovin käyttö eri toimialoilla. Tavoitteena on kartoittaa, missä määrin 
eri toiminnoissa käytetään muovituotteita, muun muassa kertakäyttöisiä 
tavaroita, sekä selvittää ja ehdottaa toimia tarpeettoman muovinkäytön 
vähentämiseksi.

Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkoston ja 
Ekokompassi-yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä on tarkoitus ot-
taa muovin käytön vähentäminen ja kierrätys lähiaikoina esille. Yrityk-
sille suunnatun kyselyn avulla tullaan selvittämään jo käytössä olevia ja 
potentiaalisia muovin käytön vähentämistoimia sekä keräyksen nykyti-
laa.

Kaupungin valmistelussa olevaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelmaan sisältyy runsaasti ehdotuksia toimenpiteistä, joilla ediste-
tään kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteena on muun 
muassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartan laatiminen Helsin-
gin kaupungille. Sen puitteissa on myös mahdollista edistää muovin 
käytön vähentämistä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Johanna Af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 579
V 26.9.2018, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryh-
mäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työväli-
neitä toiselle asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä 
koko maahan. Valtion toimista riippumatta Helsinki lähtee edistämään 
maksuttomuutta. Ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 
tehdään lukukaudella 2019-2020."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen äänin 7 
- 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 38 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/6
17.09.2018

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

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 2
2 OPH Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys
3 Nuorisoneuvoston lausunto Toisen asteen koulutuksen kustannusten 

vähentäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, et-
tä kaupunki ottaa vuoden 2019 talousarviosta alkaen määrärahan lu-
kion ja ammatillisen perustutkinnon Helsingin, valtion ja yksityisten yllä-
pitämien oppilaitosten helsinkiläisille opiskelijoille opiskelussa vaadi-
tuista oppikirjoista, muusta oppimateriaalista sekä työvälineistä ja -tar-
vikkeista koituvien kustannusten kattamiseksi.

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

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväk-
si siten, kuin hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuustolle kah-
deksan kuukauden kuluessa.              

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan 19.6.2018 
antamaan lausuntoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle tehtä-
väksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kus-
tannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017). Tavoit-
teena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalien, työvälineiden ja kan-
sallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia ar-
vio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta 
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koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat 
muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata 
nykyiset tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mah-
dollista saada tukea opintoihin.

Lukiokoulutus

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttä-
mättömät kustannukset ovat  koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 eu-
roa, kun opiskelussa käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi 
arvioidaan 600 euroa. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista hankkia 
omaa tietokonetta, lukiosta saa tarvittaessa tietokoneen lainaksi. Käy-
tettyjen oppikirjojen hyödyntäminen on laajaa ja sillä voi merkittävästi 
pienentää kustannuksia.

Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä merkittävästi vä-
hentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. 
Useimmat ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen 
lähdekoodin maksuttomia ohjelmia. Osa käytettävistä ohjelmista on 
kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttäminen oppitunneilla edellyttää, et-
tä opiskelijat ostavat ohjelmien lisenssit. Ohjelmien toimittajat tarjoavat 
lukiolaisille kolmenlaisia lisenssejä: vuosilisenssejä, pysyviä tai kolmen 
vuoden lisenssejä.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ollut taloudellisia vai-
keuksia.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan 
tai tutkinnon mukaan. Opetushallituksen selvityksessä kustannukset 
vaihtelivat 100 euron ja 780 euron välillä. Välittömästi koulutukseen liit-
tyviä kustannuksia syntyi opiskelua varten hankittavista oppikirjoista ja 
muusta materiaalista. Osa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista 
työvälineistä, koneista ja laitteista jää koulutuksen päätyttyä opiskelijal-
le. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, 
tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
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opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa opiske-
lumateriaaleihin ja välineisiin oli käyttänyt 5 % vastaajista.  Amisbaro-
metrissa opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, määrittelivät 
taustalla olevia syitä. Näistä kolme tärkeintä oli vuonna 2017: ”nykyinen 
opintoala ei kiinnosta”, ”opiskelu ei kiinnosta” sekä ”en koe oloani hy-
väksi opiskeluryhmässäni”. Rahahuolet nousivat tuloksissa seitsemän-
neksi tärkeimmäksi syyksi (8 % vastanneista).

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen perusteella toisen 
asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleen-
sä ole ensisijainen koulutuksesta eroamisen syy tai kouluttautumisen 
este. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös asu-
minen, koulumatkat ja harrastukset.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Täysi-ikäinen opiskelija voi pääsääntöisesti saada pe-
rustoimeentulotukea vasta sen jälkeen, kun hän on nostanut opintolai-
nan. Alaikäisen opiskelijan ei tarvitse nostaa opintolainaa saadakseen 
toimeentulotukea. 

Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkinnosta aiheutuviin 
erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoi-
mesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi saada vasta 
sen jälkeen, kun on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä ja muiden opiskelutarvikkeiden ostaminen on hyvin organi-
soitu valtakunnallisen kirjakaupan kautta. Suomen Lukiolaisten Liiton 
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laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä.

Osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla ovat esimerkkilaskemat, joissa molemmissa on mukana kaupun-
gin, yksityisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen 
vuoden opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulu-
tuksen kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen 
koulutuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Opiskelijamäärät on 
poimittu Tilastokeskuksen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijois-
ta on poistettu aikuislukioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen 
osalta kohderyhmä on rajattu 16–20-vuotiaisiin Opetushallituksen selvi-
tyksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat    

Lukio-opiskelijoita 3590, joista   
- 3259 opiskelee Helsingissä   
- 295 muualla   
Yhteensä 3590 x 2500 euroa  9 milj. euroa  

Amm.opiskelijoita 2456, joista   
- 1993 opiskelee Helsingissä   
- 463 muualla   
Yhteensä 2456 x 1000 euroa  2,5 milj. euroa  

Kustannukset helsinkiläisille  11,5 milj. euroa  

Mikäli päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläi-
siä nuoria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoi-
seen asemaan ja olisi mahdollisesti kiellettyä syrjintää. Alla kustannus-
laskelma perustuen Tilastokeskuksen 2016 aineistoon.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat   

- 2755 lukioissa  6,9 milj. euroa  
- 1072 amm.oppilaitoksissa  1 milj. euroa  
Kustannukset ulkopaikkak.  7,9 milj. euroa  

Kaikki kustannukset yhteensä  19,4 milj. euroa  
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Mikäli Helsingin kaupunki varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille 
nuorille sekä Helsingissä opiskeleville nuorille toisen asteen maksutto-
man koulutuksen, ovat kustannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.  Lisäksi 
tällainen ratkaisu todennäköisesti houkuttelisi jatkossa yhä enemmän 
opiskelijoita Helsinkiin, jolloin toisen asteen koulutuskustannukset kas-
vaisivat entisestään.

Helsingin nuorisoneuvosto on ottanut kantaa toisen asteen koulutuksen 
kustannusten vähentämiseksi digitalisaatiota hyödyntämällä.

Lopuksi

Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet toisen as-
teen koulutukseen. Nuorten koulutuksen turvaamiseksi tulee etsiä val-
takunnallisia ratkaisuja.  Yksi näistä on valtion budjettiriihessä keväällä 
tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoille opintotuen yhteydessä 
46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. Oppimateriaalilisää tullaan 
opetusministeriön mukaan maksamaan yksin asuville 16- ja 17-vuotiail-
le sekä vanhempiensa luona asuville alle 20-vuotiaille, mikäli vanhem-
pien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 euroa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsiä ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lukios-
sa tai Stadin ammattiopistossa ei jää kiinni taloudellisista syistä, ja kei-
noja oppimateriaalikustannusten kompensoimiseen. 

Mikäli varattaisiin erillinen määräraha opiskelun välineisiin kaikille hel-
sinkiläisille sekä Helsingissä sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeleville 
nuorille, on haasteena varmistaa määrärahan käyttö juuri kyseiseen 
tarkoitukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kannattanut maksuttomia oppima-
teriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottanut, että tätä tavoitet-
ta kohden edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. 
Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyisi budjettineuvotte-
luissa myönnettävän rahoituksen perusteella. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185
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hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 2
2 OPH Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys
3 Nuorisoneuvoston lausunto Toisen asteen koulutuksen kustannusten 

vähentäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 525

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.06.2018 § 127

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle tehtä-
väksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kus-
tannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017). Tavoit-
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teena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalien, työvälineiden ja kan-
sallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia ar-
vio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta 
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat 
muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata 
nykyiset tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mah-
dollista saada tukea opintoihin.

Alla oleva lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kustannusten 
tarkastelu sekä kohderyhmän laajuuden arviointi, joille korkeat opiske-
lukustannukset voivat olla este kouluttautumiselle perustuu Opetushalli-
tuksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia 
koskeva selvitys (liite 1).

Lukiokoulutus

Lukiokoulutukseen liittyviä kustannuksia on selvitetty seuraavista näkö-
kulmista: oppikirjat ja muu opiskelumateriaali, kannettava tietokone, 
laskimet ja ohjelmistolisenssit, ylioppilastutkinnosta aiheutuvat kustan-
nukset sekä lukion opetussuunnitelmasta ja toimintakulttuurista aiheu-
tuvat kustannukset.

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttä-
mättömät kustannukset ovat keskimäärin 2500 euroa, kun opiskelussa 
käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan 600 eu-
roa. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista hankkia omaa tietokonetta, lu-
kiosta saa tarvittaessa tietokoneen lainaksi. Käytettyjen oppikirjojen 
hyödyntäminen on laajaa ja sillä voi merkittävästi pienentää kustannuk-
sia.

Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä merkittävästi vä-
hentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. 
Useimmat ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen 
lähdekoodin maksuttomia ohjelmia. Ne ovat siten käytettävissä Abitti-
koejärjestelmässä ja vapaasti opiskelijoiden käytössä oppitunneilla. 
Osa käytettävistä ohjelmista on kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttä-
minen oppitunneilla edellyttää, että opiskelijat ostavat ohjelmien lisens-
sit. Ohjelmien toimittajat tarjoavat lukiolaisille kolmenlaisia lisenssejä: 
vuosilisenssejä, pysyviä tai kolmen vuoden lisenssejä.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ollut taloudellisia vai-
keuksia.
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Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan 
tai tutkinnon mukaan. Opetushallituksen selvityksessä kustannukset 
vaihtelivat 100 euron ja 780 euron välillä. Välittömästi koulutukseen liit-
tyviä kustannuksia syntyi opiskelua varten hankittavista oppikirjoista ja 
muusta materiaalista. Osa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista 
työvälineistä, koneista ja laitteista jää koulutuksen päätyttyä opiskelijal-
le. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, 
tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa opiske-
lumateriaaleihin ja välineisiin oli käyttänyt 5 % vastaajista.

Amisbarometrissa opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, 
määrittelivät taustalla olevia syitä. Näistä kolme tärkeintä oli vuonna 
2017: ”nykyinen opintoala ei kiinnosta”, ”opiskelu ei kiinnosta” sekä ”en 
koe oloani hyväksi opiskeluryhmässäni”. Rahahuolet nousivat tuloksis-
sa seitsemänneksi tärkeimmäksi syyksi (8 % vastanneista).

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen perusteella toisen 
asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleen-
sä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen syynä tai koulut-
tautumisen esteenä. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheut-
tavat myös asuminen, koulumatkat ja harrastukset.

Opintojen keskeyttämisen taustalla on yleensä opiskelijan henkilökoh-
taisia syitä. Silloinkin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei 
voida yksiselitteisesti päätellä, onko kyseessä koulutuksesta välittö-
mästi syntyvistä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esi-
merkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai 
taloudenhallinnan ongelmista.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat 
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eivät riitä välttämättömiin joka päiväisiin menoihin. Täysi-ikäinen opis-
kelija voi pääsääntöisesti saada perustoimeentulotukea vasta sen jäl-
keen, kun hän on nostanut opintolainan. Alaikäisen opiskelijan ei tarvit-
se nostaa opintolainaa saadakseen toimeentulotukea. 

Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkinnosta aiheutuviin 
erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoi-
mesta. Tämän harkinnanvaraisen tuen heikkoutena on päätösten kirja-
vuus kuntien välillä sekä taloudellisen tuen riittämättömyys koko opinto-
jen ajalle. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi saada vas-
ta sen jälkeen, kun on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin. Mikäli oppikirjojen 
käytössä edellytettäisiin yhteneväisyyttä, häviäisi tällöin opettajien pe-
dagoginen vapaus valita oman oppiaineensa oppimista parhaiten tuke-
vat oppimateriaalit. Monet opettajat käyttävät tällä hetkellä opetukses-
saan rinnakkain kirjoja sekä sähköisiä materiaaleja.

Mikäli oppikirjojen lainaaminen tapahtuisi oppilaitoksissa, edellyttää se 
lisähenkilöstön palkkaamista lainausjärjestelmän ylläpitämiseen sekä 
materiaalin kuljettamiseen ja jakamiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo, että oppilaitosten perustehtävänä ei ole toimia oppikirjo-
jen jakelijana.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä on hyvin organisoitu valtakunnallisen Jamera Oyn kautta. 
Valikoimaan kuuluvat myös laskimet, opiskelutarvikkeet ja digituotteet. 
Jameran toimipisteitä on Helsingissä kaksi ja tuotteita voi ostaa myös 
verkkokaupasta. Jameran etu opiskelijalle on siinä, että se ostaa käy-
tettyjä oppikirjoja takaisin ympäri vuoden. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä.

Osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille
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Alla esimerkkilaskemat, joissa molemmissa mukana kaupungin, yksi-
tyisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen vuoden 
opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulutuksen 
kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulu-
tuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Opiskelijamäärät on poimit-
tu Tilastokeskuksen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on 
poistettu aikuislukioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta 
kohderyhmä on rajattu 16–20-vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen 
mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat  
  
Lukio-opiskelijoita 3590, joista  
- 3259 opiskelee Helsingissä  
- 295 muualla  
Yhteensä 3590 x 2500 euroa 9 milj. euroa
  
Amm.opiskelijoita 2456, joista  
- 1993 opiskelee Helsingissä  
- 463 muualla  
Yhteensä 2456 x 1000 euroa 2,5 milj. euroa
  
Kustannukset helsinkiläisille 11,5 milj. euroa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli 
päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläisiä nuo-
ria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-
maan oppilaitoksissa. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ulko-
paikkakuntalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. Alla kustannuslaskelma perustuen Tilastokeskuksen 
2016 aineistoon.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat  
  
- 2755 lukioissa 6,9 milj. euroa
- 1072 amm.oppilaitoksissa 1 milj. euroa
Kustannukset ulkopaikkak. 7,9 milj. euroa
  
Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 milj. euroa

Kustannuksia voidaan tarkastella myös Opetushallituksen selvityksen 
perusteella, jossa 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään oli 
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taloudellisia vaikeuksia hankkia opiskelun välineitä. Mikäli taloudellinen 
tuki kohdistettaisiin tarveharkintaisesti tälle kohderyhmälle, olisivat lu-
kiokoulutuksen opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset noin 3 
miljoonaa vuosittain.

Ammatillisen koulutuksen opiskelun välineiden aiheuttamia kustannuk-
sia ei kysytty vastaavalla tavalla Opetushallituksen selvityksessä. Amis-
barometrin 2017 vastausten mukaan suurin osa vastaajista (57 %) oli 
käyttänyt alle 200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin. Ainoas-
taan kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti keskeyttämisen syyksi ra-
hahuolet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille sekä Helsingissä opiskele-
ville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, houkuttelee se 
jatkossa yhä enemmän opiskelijoita Helsinkiin, jolloin toisen asteen 
koulutuskustannukset kasvavat. 

Helsingin nuorisoneuvosto on ottanut kantaa toisen asteen koulutuksen 
kustannusten vähentämiseen digitalisaatiota hyödyntämällä. Kannano-
tossa (liite 2), todetaan seuraavaa: "Fyysisten, paperisten kirjojen mer-
kitystä koulutuksessa ei saa unohtaa, mutta Helsingin tulee silti löytää 
uusi suunta ja hyödyntää sähköisiä kirjoja ja alustoja. Sähköiset ratkai-
sut ovat usein halvempia ja ympäristöystävällisempiä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että jokaisella nuorella 
on tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen etsimistä 
nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion budjettiriihes-
sä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoille opintotuen 
yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. Oppimateriaali-
lisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yksin asuville 16- 
ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 20-vuotiaille, mi-
käli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille nuorille sekä Helsingissä 
opiskeleville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, ovat kus-
tannukset 19,4 miljoonaa vuosittain. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttomia oppimateriaa-
leja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottaa, että tätä tavoitetta koh-
den edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. Mak-
suttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyy budjettineuvotteluissa 
myönnettävän rahoituksen perusteella.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta velvoittaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa etsimään ratkai-
suja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa tai Stadin ammattiopistossa ei 
jää kiinni taloudellisista syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten 
kompensoimiseen.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta vä-
littömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaise-
na koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vas-
taavaa selvitystä helsinkiläisten nuorten tilanteesta ei ole tehty. Joka ta-
pauksessa opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee vain 
osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa.

Mikäli kaikille helsinkiläisille sekä Helsingissä sijaitsevissa oppilaitoksis-
sa opiskeleville nuorille varataan erillinen määräraha opiskelun välinei-
siin, on haasteena varmistaa määrärahan käyttö juuri kyseiseen tarkoi-
tukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Liitetään lausuntoon ennen kohtaa 27 (Lapsivaikutus-
ten arviointi) seuraava lisäys:

Helsinki korvaa tai muutoin järjestää Helsingissä sijaitsevien lukioiden 
ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit 
ja työvälineet sekä korvaa kansallisten kokeiden kustannukset kuluvan 
valtuustokauden aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa syyslukukauden 2019 alusta alkaen lopete-
taan mahdollisten opiskelijoilta perittyjen maksujen tai korvausten pe-
rintä, ja kaikissa tapauksissa oppilaitos hankkii opiskeluvälineet, jotka 
työsuhteessa kuuluvat työnantajan kustannettaviksi. Lisäksi tarkoituk-
seen käytetään noin kolmannes kokonaisuuden toteuttamiseksi tarvitta-
vista määrärahoista. Lisäksi tehdään kaikki ne toimenpiteet, joilla ly-
hyellä aikavälillä voidaan oppimateriaalikustannuksia alentaa.
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Syyslukukauden 2020 alusta alkaen toteutetaan maksuttomien oppima-
teriaalien ja työvälineiden sekä kansallisten kokeiden kustannusten kor-
vaaminen kokonaisuudessaan.

Kannattaja: Johanna Laisaari

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohtaan 26.

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttomia oppimateriaa-
leja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottaa, että tätä tavoitetta koh-
den edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. Mak-
suttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyy budjettineuvotteluissa 
myönnettävän rahoituksen perusteella."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään uusi kappale lausunnon loppuun:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta velvoittaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa etsimään ratkai-
suja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa tai Stadin ammattiopistossa ei 
jää kiinni taloudellisista syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten 
kompensoimiseen.

Kannattaja: Dani Niskanen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Pa-
karisen tekemän ja Dani Niskasen kannattaman vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Liitetään lausuntoon ennen kohtaa 27 (Lapsivaikutusten 
arviointi) seuraava lisäys: Helsinki korvaa tai muutoin järjestää Helsin-
gissä sijaitsevien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 
maksuttomat oppimateriaalit ja työvälineet sekä korvaa kansallisten ko-
keiden kustannukset kuluvan valtuustokauden aikana. Ensimmäisessä 
vaiheessa syyslukukauden 2019 alusta alkaen lopetetaan mahdollisten 
opiskelijoilta perittyjen maksujen tai korvausten perintä, ja kaikissa ta-
pauksissa oppilaitos hankkii opiskeluvälineet, jotka työsuhteessa kuulu-
vat työnantajan kustannettaviksi. Lisäksi tarkoitukseen käytetään noin 
kolmannes kokonaisuuden toteuttamiseksi tarvittavista määrärahoista. 
Lisäksi tehdään kaikki ne toimenpiteet, joilla lyhyellä aikavälillä voidaan 
oppimateriaalikustannuksia alentaa. Syyslukukauden 2020 alusta al-
kaen toteutetaan maksuttomien oppimateriaalien ja työvälineiden sekä 
kansallisten kokeiden kustannusten korvaaminen kokonaisuudessaan.
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EI-ehdotus: Lisätään kohtaan 26. "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja 
ehdottaa, että tätä tavoitetta kohden edetään ja se huomioidaan tule-
vissa budjettineuvotteluissa. Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu 
määräytyy budjettineuvotteluissa myönnettävän rahoituksen perusteel-
la."

Jaa-äänet: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Saxberg

Tyhjä: 2
Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti Ville 
Jalovaaran vastaehdotuksen äänin 8–2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohtaan 26. "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja 
ehdottaa, että tätä tavoitetta kohden edetään ja se huomioidaan tule-
vissa budjettineuvotteluissa. Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu 
määräytyy budjettineuvotteluissa myönnettävän rahoituksen perusteel-
la."

Jaa-äänet: 5
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita 
Saxberg

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Vesa Korkku-
la, Johanna Laisaari, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 7– 5. Poissa 1.
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29.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi
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§ 580
V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen 
ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Perusteluosan 7 kappaleen jälkeen lisätään seuraava 
kappale:

”Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, 
ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin ti-
laisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen 
suunnittelua harjoittaville yhteisöille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuravaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 19 muuta valtuutettua 
esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki laatii tilojensa ja aluei-
densa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet päätöksenteon tueksi. Aloit-
teessa todetaan, että Helsinki on sitoutunut strategiassaan osallisuu-
teen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sekä suvaitsevaisuuden edis-
tämiseen. Näiden arvojen ja tavoitteiden tulee heijastua myös siihen, 
millaista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää Helsingin omistamis-
sa tiloissa ja yleisillä alueilla.

Aloitteessa todetaan, että on syytä varmistaa, että Helsinki on kaikille 
turvallinen kaupunki, eikä kaupungin tiloja ja alueita käytetä esimerkiksi 
YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, tai väki-
valtaisen toiminnan harjoittamiseen tai suunnitteluun.

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

Kaupunginhallitus viittaa 20.8.2018 § 505 vahvistettuihin tilojen asukas-
käytön periaatteisiin. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimi-
joiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumis-
mahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten 
alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimin-
taan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä 
olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.
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Kaupungin toimialoilla ei ole ollut aikaisemmin yhtenäisiä eettisiä ohjei-
ta  tilojen vuokrauksen päätöksenteon tueksi. Kirjasto on aiemmin lin-
jannut, että sen strategian ja tavoitteiden vastaista toimintaa ei järjeste-
tä kirjastossa, kuten esimerkiksi sananvapauden rajoittamiseen pyrki-
vää kampanjointia tai laitonta toimintaa. Kaupunginhallituksen vahvista-
mat asukaskäytön periaatteet muodostavat ensimmäisen kaikille toi-
mialoille yhteisen ohjeistuksen tilojen asukaskäytön päätöksenteon 
tueksi. 

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteiden mukaan kaupungin tilo-
jen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologi-
suus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvalli-
suus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys. Kaupungin 
omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä mainittujen arvojen 
mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainittujen arvojen pohjal-
ta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdollista.

Asukaskäytön periaatteiden mukaan tilojen tarjoamisessa asukaskäyt-
töön noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta. 
Tiloja käyttäessä tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Suomen lakeja. 
Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita pyritään noudattamaan so-
veltuvin osin myöskin kaupunkikonserniin kuluvissa tytäryhteisöissä ja 
säätiöissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilojen asukaskäytön periaat-
teissa mainitut arvot ja edellytys noudattaa toiminnassa hyviä tapoja ja 
Suomen lakeja, muodostavat aloitteessa esitetyn eettisen ohjeistuksen 
päätöksenteon tueksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 528
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HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Ot-
so Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
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§ 581
V 26.9.2018, Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite selko- ja moni-
kielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Said Ahmed Suldaan ja 35 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki viestii toiminnastaan ja merkittävimmistä 
päätöksistään selkokielellä. Lisäksi kaupungin pitää samoin viestiä vii-
dellä yleisimmällä vieraskielellä (ts. venäjäksi, viroksi, somaliksi, eng-
lanniksi ja arabiaksi) ja näiden lisäksi myös saameksi.

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

Taustatietoa

Kaupunki edistää toiminnassaan kaupunkilaisten ja henkilöstön tasa-
arvoa, yhdenvertaisuutta, sosiaalista koheesiota ja osallistavaa toimin-
tatapaa. Kaupunkia kehitetään yhdessä kaupunkiyhteisön kanssa. Jul-
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kisena organisaationa kaupungin toiminta perustuu avoimuuteen ja lä-
pinäkyvyyteen. Helsinki edistää vuorovaikutusta kaupunkiyhteisön 
kanssa sekä auttaa myös heikommassa asemassa olevia osallistu-
maan kaupungin kehittämiseen. Väestöryhmien välisen ja alueiden vä-
lisen eriytymisen vähentäminen on yksi kaupungin keskeisistä tavoit-
teista. Sosiaalisen yhtenäisyyden kehittäminen on hyvän ja kilpailuky-
kyisen kaupungin elinehto.

Kaupungin viestintää ohjaavat kuntalaki, julkisuuslaki, perustuslaki, kie-
lilaki sekä kaupungin hallintosääntö, viestinnän linjaukset ja viestinnän 
ohjeet. Viestintää ohjaavat lait ja ohjeet korostavat, että kaupungin 
viestinnässä käytetään selkeää, asiallista ja ymmärrettävää kieltä sekä 
otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet. 

Kielilain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Kaupunki 
viestii toiminnastaan ja päätöksistään pääsääntöisesti kotimaisilla kielil-
lä. Oikeudesta käyttää viranomaisissa muita kieliä kuin suomen, ruotsin 
ja saamen kieltä säädetään eri aloja koskevassa lainsäädännössä.

Kaupunginhallituksen hyväksymissä viestinnän ohjeissa (korj. Khs 
17.6.2013) sanotaan:

Kaupungin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä tulee ottaa tasapuoli-
sesti huomioon suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet. Yleisölle 
tarkoitetut tiedotteet ja esitteet on aina julkaistava molemmilla virallisilla 
kielillä. Myös muussa tiedottamisessa, esimerkiksi joukkoviestimille tar-
koitetuissa tiedotteissa, on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkie-
lisen väestön tiedonsaantitarpeista, vaikka velvollisuutta kääntää kaik-
kea tiedotusaineistoa sellaisenaan toiselle kotimaiselle kielelle ei ole-
kaan. 

Kielilaki ei pääsääntöisesti velvoita viranomaista tiedottamaan muilla 
kielillä. Kaupunki voi viranomaisena kuitenkin antaa parempaa kielellis-
tä palvelua kuin kielilaki edellyttää. Niin ikään hyvään hallintoon kuulu-
va asianmukaisen käsittelyn vaatimus voi edellyttää, että asian käsitte-
lyssä käytetään muutakin kieltä. 

Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä, jonka sisältöä, raken-
netta ja sanastoa muokataan helpommaksi ymmärtää. Selkokieli on 
avuksi henkilöille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tavallista yleiskielistä 
tekstiä. Syynä saattaa olla esimerkiksi puutteellinen yleiskielen taito tai 
lukemisen vaikeudet. Selkokieltä voivat tarvita muun muassa dysfaati-
kot, kehitysvammaiset, lukiongelmaiset, maahanmuuttajat, vanhukset, 
vastikään lukemaan oppineet sekä suomen kieleen ja kulttuuriin tutus-
tuvat muunkieliset ihmiset. Selkokielen kohderyhmiin kuuluu noin 8 - 12 
prosenttia väestöstä. 
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Selkokielessä yleiskieltä käännetään selkokieleksi, ja kääntämiseen 
tarvitaan selkokielen kääntäjiä. Selkokielistä tiedotusta ja selkokielen 
asemaa edistää Suomessa valtakunnallinen Selkokeskus.

Selko- ja monikielisten palvelujen nykytilanne

Helsingin kaupungin muunkielisille asiakkaille tiedotetaan kaupungin 
viestinnän ohjeiden mukaan mahdollisuuksien mukaan heidän omalla 
äidinkielellään. Tätä varten kaupungilla on verkkosivuja useammalla 
muulla kielellä sekä muunkielisille tarkoitettuja neuvontapisteitä. Kau-
punki toimii myös yhteistyössä Helsingissä ilmestyvien muunkielisten 
joukkoviestimien kanssa kaupunkia ja sen palveluja koskevan tiedon-
saannin parantamiseksi.

Suomen- ja ruotsinkielisen väestön rinnalla merkittävä osa helsinkiläi-
sistä puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin kotimaisia kieliä. Heille on 
mahdollisuuksien mukaan kyettävä viestimään kaupungin toiminnasta 
ja päätöksenteosta heidän omalla äidinkielellään. Kaupungin asiakas-
tiedotteita käännetäänkin muun muassa viroksi, venäjäksi, somaliksi, 
arabiaksi ja englanniksi. Käytännössä tarve yksittäisiin käännöksiin tu-
lee eri toimialojen toimipisteistä, joissa arvioidaan tapauskohtaisesti tar-
vittavat käännökset. 

Kaupunki julkaisee verkkosivuillaan tietoa toiminnastaan ja palveluis-
taan useilla kielillä. Hel.fi:ssä on kotimaisilla kielillä julkaistujen sivusto-
jen lisäksi laaja englanninkielinen sivusto sekä suppeammat saksan-, 
ranskan- ja venäjänkieliset sivut. 

Maahanmuuttajille suunnatuilla sosiaalisen median sivuilla tarjotaan si-
sältöjä myös muilla kielillä, kuten venäjäksi. 

Päätösasiakirjojen kieliversioissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 
päätöstä, jonka mukaan valtuuston asiakirjat käännetään ruotsiksi, 
mutta kaupunginhallituksen ja lautakuntien ei. Lautakuntien ruotsinkie-
listen jaostojen asiakirjat ovat ruotsiksi. Viranhaltijapäätöksistä julkais-
taan ruotsiksi esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielisen 
palvelukokonaisuuden johtajan päätökset.

Helsinginseutu.fi-sivuilla tarjotaan sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Sivuilla on sisältöjä myös selkokielellä sekä suomen- ja ruot-
sinkielisellä viittomakielellä.

Infopankki.fi on 12-kielinen maahanmuuttajille suunnattu verkkopalvelu, 
joka tiedottaa suomalaisesta yhteiskunnasta, palveluista sekä maahan-
muuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Helsingillä on palvelussa 
omat sivut, jotka kertovat uusille helsinkiläisille keskeisistä Helsingin 
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kaupungin ja muiden viranomaisten palveluista. Palvelussa on mukana 
18 muuta kuntaa sekä useita valtion organisaatioita. 

Tavoitteena on, että Infopankki.fi:n tekstit ovat ymmärrettäviä myös sil-
loin, kun suomi ei ole palvelun käyttäjän äidinkieli.  Palvelun suomen-
kieliset sivut on kirjoitettu selkeällä yleiskielellä, jossa on paljon selko-
kielelle tunnusomaisia piirteitä. Vaikeita lauserakenteita on vältetty, ja 
pitkät virkkeet pyritään jakamaan useiksi eri virkkeiksi. Sanaston help-
pouteen kiinnitetään paljon huomiota, ja vaikeita termejä selitetään tar-
vittaessa. Ymmärtämistä tukevat myös lyhyet kappaleet, luettelot ja vä-
liotsikot. 

Infopankin muut kielet ovat ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, espan-
ja, turkki, somali, kiina, persia ja arabia. Kaikki kieliversiot ovat identti-
siä: palvelun tavoite on kertoa tasapuolisesti suomalaisesta yhteiskun-
nasta. Kääntäjiä on ohjeistettu käyttämään selkeää kieltä, ja käännös-
ten selkeyttä on käytetty myös laadun arviointikriteerinä käännöshan-
kinnoissa. Toimitustyössä seurataan kiinteästi selkokielen aseman 
edistämistä. 

Sisältöjen laajuuden vuoksi Infopankki.fi:ssä keskitytään yhteiskunnan 
pysyviä palvelurakenteita koskevaan tiedottamiseen. Infopankki opas-
taa 12 kielellä miten haetaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, mutta ei 
kerro toimialojen päätöksistä. 

Helsingin yleisneuvonta Virka-info neuvoo kaupungin palveluihin ja 
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa usealla kielellä, muun muassa 
englanniksi, arabiaksi, ranskaksi, venäjäksi, somaliksi, dariksi ja farsik-
si. 

Neuvonnassa selkokielisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota Maa-
hanmuuttajien Helsinki -sivustolla olevassa maahanmuuttoneuvonnan 
esittelyssä. Maahanmuuttajille suunnattujen sivujen rakentamisessa 
kiinnitettiin erityisen paljon huomiota selkeään kieleen, koska suurim-
malle osalle maahanmuuttoneuvonnan asiakkaista suomi tai englanti ei 
ole äidinkieli.

Englannin kielellä voi saada kaikki palvelut myös Helsingin kaupungin 
koordinoimassa International House Helsinki (IHH)-palvelupisteessä, 
jossa pääkaupunkiseudulle tulevien maahanmuuttajien alkuvaiheen 
palveluita on kerätty saman katon alle. IHH-konseptin jatkokehittämistä 
valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungin yrityspalveluissa (NewCo Helsinki) perustettaville kasvuyri-
tykselle palvelua tarjotaan englanniksi ja usealla muulla kielellä.
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Kaupungin toimialojen viestinnän tavoitteena on viestiä toiminnastaan 
ja päätöksenteosta selkeällä kielellä. Toimialojen lautakunnilta pyydet-
tiin lausunnot valtuutettu Mari Holopaisen aloitteeseen englannin kielen 
ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (khs 
30.5.2018, HEL 2017-012445 T 00 00 03).

Tuolloin lautakuntien lausunnoissa todettiin, että englanninkielisten pal-
veluiden nykytaso on kattava. Kaikkien toimialojen peruspalveluissa 
käytetään englantia laajasti, ja asioimistulkkia käytetään tarvittaessa. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla korostetaan asiakkaan mahdollisuutta 
käyttää palveluita eri kielillä. Tämä madaltaa kynnystä hakeutua palve-
luiden piiriin ja vahvistaa asiakkaan mahdollisuuksia omasta terveydes-
tä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingin monikulttuurisuus nä-
kyy selvästi. Siellä palveluiden piirissä olevista oppijoista joka viides 
puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Toi-
mialalla pidetäänkin tärkeänä, että palvelua on jatkossakin saatavilla 
englanniksi ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla vierailla kielillä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala totesi lausunnossaan, että koko heidän 
toimialallaan englanti on jo varsin luonteva palvelu-, viestintä- ja työkie-
li. Esimerkiksi nuorisopalveluissa kohdataan myös tilanteita, joissa 
asiakas ei puhu suomea eikä englantia. Vaikka nuorisopalveluidenhen-
kilökunta pystyy pääosin kommunikoimaan englanniksi, myös selkeän 
suomen kielen ja muiden yleisimpien maahanmuuttajakielten osaami-
nen on tärkeää.

Kaupunkiympäristön lausunnossa korostettiin osallisuuden vahvista-
mista ja kielellisten esteiden vähentämistä, jotta kaikilla kaupunkilaisilla 
olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua myös kaupunkiympäris-
tön kehitykseen liittyvään keskusteluun.

Toimialojen verkkosivut tarjoavat sisältöä ja uutisia suomen ja ruotsin li-
säksi englanniksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala uudistaa verkkosi-
vunsa kuluvan vuoden aikana entistä siten, että tiedon löydettävyyden 
lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota selkokielisyyteen. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen Helmet.fi-sivustolla kirjasto-
palveluista kerrotaan suomen, ruotsin ja englannin kielen lisäksi myös 
venäjäksi. Osalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestijöistä on Sel-
kokeskuksen koulutuksessa saadut valmiudet tuottaa selkokieltä. Esi-
merkiksi kaupunginkirjaston käyttösäännöt on tuotettu myös selkokie-
lellä. Toimialan toimintaa esittelevässä esitemateriaalissa otetaan huo-
mioon eri kieliset kohderyhmät. Kaupunginkirjasto on tuottanut kirjaston 
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palvelujen esitteen 13:lla kielellä muun muassa maahanmuuttajia sil-
mällä pitäen. 

Helsingin kaupunki uudistaa sähköiset verkkopalvelunsa saavutetta-
vuusdirektiivin mukaisiksi 23.9.2020 mennessä. Tämä koskee hel.fi-
pääsivustoa ja siihen kuuluvia verkkopalveluita sekä kaikkia kaupungin 
sähköisiä osallistumispalveluita kuten palautejärjestelmää, Helsinki-ka-
navaa, osallistu.hel.fi-sivustoa, Kerrokantasi-palvelua sekä uusia digi-
taalisia palveluita. Kaupungin palvelukartta on jo saanut saavutettavuus 
huomioitu -leiman.

Saavutettavuus kuuluu olennaisena osana suunnittele kaikille -periaat-
teeseen, millä pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset 
mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai nä-
kökyvystä, motorisista edellytyksistä tai toimintarajoitteista.

Vaikka kaupungilla ei ole velvollisuutta laatia kaikkia kaupungin tiedot-
teita jokaisella kuntalaisen äidinkielellä, kaupunki pyrkii viestinnässään 
ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan suomen- tai ruotsinkie-
listen lisäksi myös muunkieliset asukasryhmät, ja viestintää tuotetaan 
siten tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös muille kielille. 

Kustannusvaikutukset

Kustannusvaikutuksiin kiinnitetään lausunnoissa erityistä huomiota. 
Kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta kertominen selkokielellä ja 
useammalla vieraalla kielellä moninkertaistaisi kaupungin käännöskus-
tannukset. Hallintoprosessissa syntyvät asiakirjat pitäisi kääntää useille 
kielille, mikä vaatisi merkittäviä uusia resursseja. Kustannuksia tulisi li-
säksi lukuisten erilaisten lomakkeiden käännöksistä ja tietojärjestel-
mien, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien, muutostöistä.

Jos koko päätöksentekoon liittyvä hallintoprosessi muutoksenhakui-
neen halutaan toteuttaa kotimaisten kielten lisäksi myös selkokielellä ja 
useammilla vierailla kielillä, se edellyttäisi muutoksia myös kaupungin 
ulkopuolisten toimijoiden, kuten valtion valvontaviranomaisten toimin-
taan. Henkilöstön lisäkoulutus tulisi myös aiheuttamaan kustannuksia. 
Henkilöstölle tarjotaan kielikoulutusta, mutta esimerkiksi hallintopäätös-
ten tekemiseen sekä asiakas- ja potilastyön hoitamiseen ja dokumen-
tointiin useilla kielillä tarvittaisiin nykyistä laajempaa koulutusta. Asia-
kaspalvelutehtävissä työskentelevillä myös ruotsin kielen taito kaipaa 
usein tukea.

Kaupunki kouluttaa ja edistää henkilöstön osaamista myös kielitaitoon 
liittyvissä kysymyksissä. Jos palvelutoiminnassa on katsottu jonkun 
muun kuin kotimaisten kielten osaaminen tärkeäksi, voidaan kielitaitoa 
edellyttää rekrytointitilanteessa tai vaihtoehtoisesti kouluttaa omaa hen-
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kilöstöä tehtävään. Tällaisissa tehtävissä henkilöstölle voidaan maksaa 
myös erillistä korvausta kielitaitoon liittyvästä osaamisesta.

Kustannukset selkokielen ja useampien vieraiden kielten käyttöönotos-
ta kaupungin toiminnan ja päätöksenteon viestinnässä olisivat suuret, 
ja nämä kustannukset tulisi ensin kartoittaa niin kaupunginkansliassa 
kuin toimialoilla. Selvityksestä pitäisi ilmetä muun muassa, millaisia toi-
menpiteitä se edellyttäisi, millaisia lisäresursseja vaatisi, millaisia kus-
tannuksia käännettävien palveluiden materiaalit, lomakkeet ja tietojär-
jestelmämuutokset aiheuttaisivat ja millaisia kehitystarpeita henkilöstön 
kielitaidon osaamisessa on. Selvityksessä olisi hyvä kuulla myös kau-
punkilaisia selkokielisen ja monikielisten palveluiden järjestämisessä ja 
kartoittaa millaisia vaikutuksia asialla olisi valtion valvontaviranomais-
ten toimintaan muutoksenhakuprosesseihin liittyen. Edellä lueteltujen 
seikkojen valossa tällaisen selvityksen käynnistämistä ei kuitenkaan ole 
ainakaan tällä hetkellä pidettävä tarpeellisena.

Kaupunginhallituksen ohjeistus

Selko- ja monikielisyyden vahvistaminen tukee kaupungin yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvotyötä ja edistää siten kaupungin strategisia tavoitteita 
rakentaa yhdessä maailman toimivinta kaupunkia.

Mahdollisuus selkokielen ja useiden kielien käyttöön lisää kaupungin 
houkuttelevuutta ja helpottaa muunkielisten asettumista ja asioimista 
kaupungin kanssa. 

Kaupunginhallitus kehottaa toimialoja ottamaan toiminnan ja päätök-
senteon selko- ja monikielisyyttä koskevat tarpeet huomioon ja huoleh-
timaan näiden palveluiden toteutumisesta osana normaalia vuosittaista 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Koska palveluilla on eri lähtökohdat 
selko- ja monikielisten palvelujen vaatimusten suhteen, tulee näiden li-
sääminen toteuttaa palvelukohtaisesti. 

Kaupunginhallitus kannustaa toimialoja löytämään kunkin toimialan 
omalle toiminnalle luontevia tapoja palvella kaupunkilaisia selko- ja mo-
nikielisesti ja pitää tärkeänä, että kehitystyötä tehdään palveluiden si-
sällä, jolloin toimialat voivat itse kehittää toimintaansa parhaiten sovel-
tuvat käytännöt. Tämä pitää toteuttaa niin, että kunkin palvelun asiak-
kaiden tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Kaupunginhallitus toteaa, että mahdolliset puutteet selko- ja monikieli-
sissä palveluissa pitää korjata, jos ne liittyvät sellaisiin tehtäviin, joissa 
näillä palveluilla on erityistä merkitystä. Palveluiden kohdalla toimialo-
jen pitää käynnistää tarvittavat toimenpiteet ja lisätä valmiuksia niiden 
antamiseen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 64 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/8
17.09.2018

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

Päätösehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginkanslian 
osallisuus ja neuvonta -yksikkö ja viestintäyksikkö. Siihen on käytetty 
myös näkemyksiä lausunnosta HEL 2017-012445 T 00 00 03, joka an-
nettiin valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloitteeseen englannin kie-
len ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 529

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi
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§ 582
V 26.9.2018, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin 
joutuneiden työttömien aseman parantamisesta

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki tekee selvityksen aktiivimallin vaikutusten laa-
juudesta sukupuoli-, ikä-, kieli- ja kansallisuuserot huomioiden helsinki-
läisten työttömien tilanteisiin. Aloitteessa esitetään myös kartoitettavak-
si, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai heidän 
ohjaamisensa sopivien työllistymistä edistävien toimenpiteiden piiriin. 
Lisäksi aloitteessa esitetään, että yhdessä työvoimaviranomaisen kans-
sa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle helsinkiläi-
selle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallis-
tua aktiivimallin vaatimusten mukaisiin työllistymistä edistäviin palvelui-
hin.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä ja Uudenmaan ELY-keskukselta. 

Työttömyysturvan aktiivimalli ja työllistymistä edistävät palvelut

Työttömän työnhakijan työttömyysetuutta on leikattu 2.4.2018 alkaen 
4,65 prosenttia, mikäli hän ei ole osoittanut täyttäneensä työttömyystur-
valain mukaista aktiivisuusvelvollisuutta. Aktiivisuuden on voinut osoit-
taa noin kolmen kuukauden tarkastelujaksoittain (65 etuuden maksu-
päivää) osoittamalla seuraavat toimenpiteet etuuden maksajalle: 

1) työehtosopimuksen mukaista työssäoloa 18 tuntia tai 

2) yritystoiminnassa ansaittu yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän 
työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai 

3) on ollut viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai 

4) on ollut muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymise-
dellytyksiä parantavassa toiminnassa, joka on verrattavissa kohdan 3 
palveluihin tai 

5) on ollut viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen to-
teutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle 
maksetaan työttömyysetuutta. 

Kaupungilla ei nykytilassa ole mahdollisuutta järjestää kohtien 3-5 mu-
kaisia laissa työvoimaviranomaisen järjestämisvastuulle kuuluvia työl-
listymistä edistäviä palveluja. Kaupunki ei ole työvoimaviranomainen, 
vaan tarjoaa esimerkiksi työkokeilu- ja palkkatukijaksoja työnantajan 
ominaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, 
ettei kunnan tuottamia tai järjestämiä työllisyyttä edistäviä palveluja voi-
da katsoa aktiivimallin mukaisiksi toimenpiteiksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan aktiivimallin laa-
jentamista niin, että osa mm. kuntien järjestämistä työllistymistä tuke-
vista toimista huomioitaisiin jatkossa aktiivimallin mukaisina toimenpi-
teinä. Ehdotuksen mukaan aktiivisuutta kerryttäisi niin kunnan omana 
toimintana tuottama kuin toiselta toimijaltakin hankkima työllistymistä 
tukeva toiminta. Ehdotuksen toteutuessa muun muassa kurssit, työ-
haastatteluvalmennukset, CV-koulutukset ja pidempikestoiset uraval-
mennukset luettaisiin aktiivisuutta osoittaviksi toimenpiteiksi. Lakiehdo-
tuksen toteutuessa kuntien, työnantajien ja eräiden järjestöjen työllisty-
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mistä tukevat toimet olisivat jatkossa helsinkiläisen työttömän käytettä-
vissä aktiivimallin aktiivisuuden kerryttämiseksi.

Työllistymistä edistäviä palveluita koskien Uudenmaan ELY-keskus ko-
rostaa, ettei aktiivimalli ole muuttanut julkisen työvoima- ja yrityspalve-
lulain mukaisten palveluiden valinta- ja myöntämiskriteereitä, eikä aktii-
vimallin ehtojen toteuttaminen ole muutoinkaan yksinään peruste pääs-
tä kyseisiin palveluihin. Kyseisiin palveluihin liittyy monia työttömän 
henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä edellytyksiä, jotka voivat olla 
yleiseen palvelutarpeeseen, työttömyyden kestoon, koulutustarpee-
seen tai alalle soveltuvuuteen liittyviä harkinnanvaraisia tai ehdottomia 
edellytyksiä. 

Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut

Kaupunki tarjoaa vuosittain työllisyydenhoidon toimenpiteinä tuhansia 
palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- ja työkokeilumahdollisuuksia, tukee 
kaupunkistrategian painopisteiden mukaisia työllisyyshankkeita ja nuor-
ten kesätyömahdollisuuksia sekä osallistuu uudenlaisiin työllistymistä 
edistäviin ostopalvelukokeiluihin. Lisäksi kaupunki tukee asiakkaidensa 
työllistymistä yksityiselle sektorille etsimällä yrityskoordinaattoritoimin-
nalla uusia työllistymismahdollisuuksia sekä myöntämällä rahallisena 
tukena Helsinki-lisää. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työttö-
mät huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin hankintojen tar-
jouskilpailujen työllistämisehdoissa. Lakisääteisiä palveluita ovat työllis-
tymistä edistävä monialainen yhteispalvelu sekä sosiaali- ja terveystoi-
mialan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kaupungilla on myös monia 
eri kohderyhmille suunnattuja vakiintuneita työttömyyden vähentämi-
seen tähtääviä rakenteita: mm. nuorille, maahanmuuttajille ja vajaatyö-
kykyisille.

Kaupungin työllisyyspalvelut organisoidaan lakisääteistä yhdenvertai-
suusperiaatetta noudattaen ja ne suunnataan korostetusti heikossa työ-
markkina-asemassa oleville asiakasryhmille. Aloitteessa esitettyä työn-
hakija-asiakkaiden sukupuoli-, ikä-, kieli- ja kansallisuuserot huomioi-
vaa selvitystä aktiivimallin vaikutuksista ei voitu toteuttaa, koska kun-
nalla ei ole tietosuojalain nojalla pääsyä aktiivimallin leikkausten piiriin 
joutuneiden asiakkaiden henkilötietoihin. Pääsy tietoihin on työttömyy-
setuuden maksajalla (Kela tai työttömyyskassa) tai työttömyysturvala-
kia toimeenpanevalla TE-toimistolla.

ELY-keskuksen huhtikuussa toteuttaman selvityksen perusteella 78 
prosenttia 156 helsinkiläisestä oli sitä mieltä, ettei aktiivimallilla ole ollut 
vaikutusta omaan halukkuuteen hakeutua aktiivimallin mukaisiin palve-
luihin. Rahoituksen osalta ELY-keskus arvioi työllistymistä edistäviin 
palveluihin olevan käytettävissä riittävät resurssit vuodelle 2018 ja to-
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dennäköisesti myös vuodelle 2019. Heikoimmassa työmarkkina-ase-
massa olevien kuntalaisten toimeentulo on lisäksi turvattu taustastaan 
riippumatta, koska työttömyysetuudesta aktiivimallin perusteella leikattu 
osuus on pääsääntöisesti mahdollista hakea Kelan myöntämänä toi-
meentulotukena takaisin, mikäli henkilöllä ei ole riittävästi muita tuloja. 

Kaupungin työllisyyspalvelut työnantajana

Kaupunki tarjoaa työnantajan ominaisuudessa palkkatuki- ja työkokeilu-
jaksoja sekä lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Työkokeilun ja 
kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmät ovat lainsäädännössä tiukasti 
räätälöityjä, eikä palveluihin voida ohjata kohderyhmien ulkopuolisia 
asiakkaita. Kaupungin tarjoamat palkkatukijaksot järjestetään työssä-
oloehdon täyttävässä 8 kuukauden minimipituudessa, jolloin työllistetyt 
ovat työttömyyden mahdollisesti jatkuessa oikeutettuja ansiosidonnai-
seen työttömyyspäivärahaan. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa lausun-
nossaan, ettei palkkatuen myöntäminen esimerkiksi aktiivimallin ehdot 
täyttävän minimipituuden mukaisiin lyhyisiin työsuhteisiin ole yleensä 
tarkoituksenmukaista. Myös ELY-keskuksen mukaan palkkatuetun työn 
keston tulisi olla sidoksissa työn osaamista kehittävään potentiaaliin, ei-
kä aktiivimallin vähimmäiskeston mukainen vaatimus riittäisi kehittä-
mään työllistettävän ammatillista osaamista. 

Työllisyysmahdollisuuksien järjestämistä ilman palkkatukea koskien 
voidaan todeta, että kaupungin palveluksessa työskentelee tällä hetkel-
lä n. 38 000 työntekijää ja Helsingissä oli kesäkuussa 2018 yhteensä 
35 434 työtöntä työnhakijaa. Yhden henkilön palkkaaminen osa-aikai-
seen, aktiivimallin minimivaatimusten mukaiseen, työsuhteeseen ilman 
palkkatukea aiheuttaisi kustannuksia noin 1 000 euroa vuodessa. Vas-
taavan mahdollisuuden tarjoaminen kaikille Helsingin työttömille edel-
lyttäisi lisämäärärahoja noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Aktiivimallin 
leikkausten piiriin on joutunut vuoden 2018 aikana noin 50 prosenttia 
kaikista työttömistä, jolloin työmahdollisuuden tarjoaminen tälle ryhmäl-
le vaatisi lisämäärärahoja noin 17,5 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä 
muita työllistämisestä aiheutuvia perehdytys-, organisointi-, tila- ja työ-
välinekustannuksia, eikä huomioisi kunnalle mahdollisesti syntyviä työ-
markkinatuen kuntarahoitusosuuden säästöjä.

Lopuksi

Helsinkiläisille työttömille on ELY-keskuksen mukaan kysyntään näh-
den riittävästi tarjolla aktiivimallin mukaisia palveluita. Palveluiden tar-
jonta paranee entisestään, mikäli lakiehdotus aktiivimallin mukaisten 
palveluiden piirin laajentamisesta toteutuu. Aktiivimallin mukaisten työl-
lisyysmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille Helsingin työttömille ei ole 
kaupungin talousarvion puitteissa mahdollista, valtio ei tulisi myöntä-
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mään aktiivimallin vähimmäiskeston mukaisiin työsuhteisiin palkkatu-
kea, eivätkä lyhyet työmahdollisuudet edistäisi riittävällä tavalla asiak-
kaiden tilanteiden pitkäkestoista ratkaisemista. 

Työ- ja elinkeinotoimiston työllisyyden edistämisen resurssi on kasva-
nut määräaikaishaastatteluista ja aktiivimallista johtuen viimeisten vuo-
sien aikana, jolloin helsinkiläisten työnhakija-asiakkaiden voidaan olet-
taa ohjautuvan aiempaa tehokkaammin kohti avoimia työmarkkinoita ja 
tarkoituksenmukaisia aktiivimallissakin tarkoitettuja palveluita. Kaupun-
gin työllisyyspalveluiden nuorten neuvonta- ja ohjauspalvelut, työllisty-
mistä edistävä yhteispalvelu (Helsingin TYP) ja työllistymistä tukevat 
koulutuspalvelut ovat TE-toimiston rinnalla osaltaan merkittäviä toimijoi-
ta tätä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä toteutettaessa. Kaupungin työl-
lisyyspalvelut seuraa jatkossakin aktiivisesti työttömyysturvan aktiivi-
mallissa tapahtuvia muutoksia, näiden vaikutuksia kuntalaisten työttö-
mien hyvinvointiin sekä tarkastelee tarvittaessa palveluidensa riittävyyt-
tä ja kehittämistarpeita. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 530

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely
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10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi
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§ 583
V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja 
niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoi-
tuksiin puuttumisesta

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 21 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin tulee puuttua kouluilla ja niiden välittömäs-
sä läheisyydessä pidettäviin rasistisin mielenosoituksiin. Aloitteen teki-
jät ehdottavat, että Helsingin kaupunki selvittää, miten tällaiset rasisti-
set mielenilmaukset voitaisiin estää tulevaisuudessa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilai-
tos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuuteen liittyvissä asiois-
sa. Koulujen läheisyydessä pidettäviä mielenosoituksia ja niihin puuttu-
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mista on käsitelty kaupungin ja poliisilaitoksen johdon välisissä tapaa-
misissa.

Yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). Yleisel-
lä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisva-
pauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimen-
omaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä 
kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tar-
koitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista 
varten. Lain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä 
torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoituk-
seen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lu-
paa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä ko-
koustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa 
kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle.

Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on järjestettävä rauhanomai-
sesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja hei-
dän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on 
huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa 
ympäristölle.

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Polii-
sin tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät kokoon-
tumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpi-
teisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouk-
sessa ja yleisötilaisuudessa.

Helsingin poliisilaitos toteaa lausunnossaan, että poliisi siirtää koulujen 
lähelle ilmoitetut mielenosoitukset sellaiselle etäisyydelle, etteivät ne ai-
heuta koulutyön häiriintymistä tai turvattomuuden tunnetta. Lisäksi en-
nalta ilmoitettujen mielenosoitusten järjestäjien kanssa poliisin tavoit-
teena on sopia mielenosoituspaikka muualle kuin oppilaitosten lähei-
syyteen. Poliisilaitos toteaa lisäksi, että mikäli oppilaitoksiin kohdistuu 
ilmoittamaton monikulttuurisuutta vastustava mielenosoitus, poliisi so-
veltaa lähtökohtaisesti edellä mainittua periaatetta mielenosoituspaik-
kaa koskien.

Poliisi soveltaa tarvittaessa kokoontumislain 21 pykälää, jonka mukaan 
yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettävä ko-
kous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheu-
tuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäris-
tölle. Edellä mainitun lisäksi päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se päättymään, mikäli muut toi-
menpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi sekä silloin, kun yleistä ko-
kousta järjestettäessä muutoin toimitaan olennaisesti lainvastaisesti.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 531

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi
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§ 584
V 26.9.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukasta-
lo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa val-
mistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä 
mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura 
ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungil-
ta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkai-
den yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa Ylis-
talon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta on 
palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenval-
misteluun. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuula Haatainen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ei myisi Laajasalossa sijaitsevaa ny-
kyisin asukaskäytössä olevaa Ylistaloa vaan, että talo peruskorjataan 
ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana asukaskäytössä.

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

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilais-
ten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukemista on pidettävä tärkeänä. 
Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kau-
pungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukai-
sesti.

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta. Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 379 käsi-
tellyt omistuksessaan olevien pienrakennusten myyntiä vuodelle 2018, 
johon Ylistalo on sisältynyt. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa val-
mistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä 
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mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen 
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura 
ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungil-
ta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkai-
den yhteisen tilan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää lausunnossaan kulttuuri- ja 
asukastilarahaston perustamista tarkoituksenmukaisena. Rahaston tar-
koituksena olisi Helsinkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilojen ra-
hoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näille hankkeille. Lauta-
kunta toteaa myös, että alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen 
saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten har-
rastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovut-
tua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistymisen myötä on tilojen moni-
käyttöisyys tavoiteltavaa. Edellä mainitun lainamallin lisäksi olisi syytä 
tutkia erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten 
asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 534

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyt-
töön kaupunkistrategian mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. 
Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan 
kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon 
myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mu-
kaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien 
kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdolli-
suus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkies-
sa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla 
vastaavan asukkaiden yhteisen tilan. 
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Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntä-
mällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja ker-
hotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhin-
taisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakun-
tien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harras-
tusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen moni-
käyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia 
vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastus-
tilojen saavutettavuus. 

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään: 
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. 
Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaami-
seksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat 
käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lai-
namallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taa-
ta monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 585
V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teu-
rastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

HEL 2018-001995 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Perusteluosan 4 kappaleen loppuun lisätään seuraa-
vaa:

"Kaupunginhallitus toteaa, että Festarikuja on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa siinäkin tapauksessa, ettei Sörnäisten liikennetunnelia päätetä 
rakentaa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

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

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 80 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/12
17.09.2018

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

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Suvilahden ja Teurastamon välisen Festarikujan toteut-
tamista kiirehditään.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Festariku-
jan katupiirustukset on hyväksytty vuonna 2013. Festarikuja on yhdis-
tetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka alittaa Junatien Panimokadun koh-
dalla ja yhdistää Suvilahden Teurastamon alueeseen. Rakentamisen 
mahdollistava Kalasataman keskus 2:n asemakaavamuutos tuli voi-
maan vuoden 2017 lopulla. 

Festarikujan rakentaminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa samaan 
yhteyteen Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen kanssa, koska mo-
lemmat aiheuttavat muutostarpeita Junatien ja Sörnäisten rantatien liit-
tymässä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatiellä. Sörnäisten liiken-
netunnelin asemakaava on vastikään hyväksytty. Tunnelin hankesuun-
nitelma on sen jälkeen tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltä-
väksi arviolta vuonna 2020. Hankesuunnitelman yhteydessä suunnitel-
laan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä tarvit-
tavat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa Sörnäis-
tentunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10-vuotisen investointioh-
jelmakauden loppupuolelle. 

Festarikujan rakentamisen kustannusarvio on noin 10 milj. euroa. Sör-
näisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu 
kustannusarviota.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 536

HEL 2018-001995 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 216

HEL 2018-001995 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Festarikujan merkitys Suvilahden ja Teurastamon välisenä yhteytenä 
on tiedostettu. Rakentamisen ajoitukseen vaikuttaa muiden alueen 
suunnitelmien eteneminen ja niistä johtuvat aikataulusidonnaisuudet.

Festarikujan rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2 ase-
makaavan muutos on tullut voimaan 29.12.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivisesti ollut mukana Suvilahden ta-
pahtuma-alueen kehittämisessä. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan 
Festarikujan rakentaminen ei ole välttämätöntä Suvilahden tapahtuma-
alueen kehittämisen näkökulmasta, sillä alueen kehittämisessä varmis-
tetaan sen toimivuus ja houkuttelevuus itsenäisenä tapahtuma-aluee-
na. Festarikujan rakentamisen tarpeellisuutta tarkastellaan Suvilahden 
ja Teurastamon pitemmän aikavälin kehittämisen yhteydessä. Festari-
kuja parantaa Suvilahden ja Teurastamon välistä jalankulku- ja pyöräi-
ly-yhteyttä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Suvilahden ja Teurastamon 
alueiden kesken.

Festarikujan rakentaminen vaatii muutoksia Sörnäisten rantatien ja Ju-
natien liittymän kaistajärjestelyihin ja sen mahdollinen rakentaminen oli-
si siten tarkoituksenmukaisinta ajoittaa Sörnäisten liikennetunnelin ra-
kentamisen yhteyteen tunnelin aiheuttaessa muutostarpeita samaan 
liittymään. Festarikujan rakentaminen vaatisi myös merkittäviä työnai-
kaisia liikennejärjestelyjä Junatien osalta, jotka olisi hyvä yhdistää Sör-
näisten liikennetunnelin rakentamisen tilapäisiin liikennejärjestelyihin, 
jotta haitta käyttäjille jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Festarikujan 
rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Liittymän 
kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 on asetettu tavoite raken-
taa 7 000 asuntoa vuodessa vuodesta 2019 lähtien. Talousarvion 
10−vuotisessa investointiohjelmassa Kalasataman projektialueen katu-
rakentamiseen kohdennetut määrärahat ovat tarpeen etenkin asunto-
tuotantotavoitteiden toteutumisen ja työpaikka-alueiden rakentumisen 
edellytysten varmistamiseksi. Kalasataman asunto- ja palvelurakenta-
misen vaatimat investoinnit lähivuosina ovat mittavat.

Sörnäistentunnelin asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunginhallituk-
sen ja -valtuuston käsittelyyn kevään 2018 aikana. Sörnäistentunnelin 
hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu 
vuonna 2019. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman yhteydessä 
suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt 
sekä rakentamisen vaatimat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 
talousarviossa liikennetunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 
10−vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Esittelijä
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sauli Hakkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39 494

sauli.hakkarainen(a)hel.fi
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§ 586
V 26.9.2018, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtä-
misestä HSL:n B-vyöhykkeeseen

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Östersundom on ainoa Helsingin kaupunginosista joka sijaitsee C-vyö-
hykkeellä ja hinnan muutos verrattuna nykyiseen Helsingin sisäiseen 
lippuun tulee olemaan merkittävä. Siksi on oleellista seurata miten alu-
een joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy alueella."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, 
Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Ebeling ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunginhallitus toimisi Östersundomin liittämi-
seksi HSL:n B-vyöhykkeeseen.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämi-
sestä pääkaupunkiseudulla ja hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lip-
pujärjestelmän. 

HSL:n hallituksen hyväksymä uusi taksa- ja lippujärjestelmä perustuu 
kaarimalliin, jossa vyöhykekaarien rajat perustuvat ensisijaisesti etäi-
syyteen Helsingin keskustasta. Mallin on katsottu olevan seudullisesti 
selkeämpi, yksinkertaisempia ja oikeudenmukaisempi kuin nykyjärjes-
telmä. Kaarimalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Uu-
dessa järjestelmässä Östersundom sijoittuu vyöhykkeelle C, muu Hel-
sinki vyöhykkeille A ja B.  

Seudullisessa järjestelmässä yhdenvertaisuutta ei voida tarkastella 
asuinkunnan mukaan. Östersundomissa asuvien matkat Helsingin kes-
kustaan kallistuvat, koska matkan hinta riippuu aikaisempaa enemmän 
matkan pituudesta. Uuden järjestelmän mukainen kahden vyöhykkeen 
joukkoliikennematka sen sijaan ei Östersundomissa asuvalle ole kal-
liimpi kuin vastaava matka muilla helsinkiläisillä tai Espoon ja Vantaan 
C-vyöhykkeellä asuvilla. HSL päättää lippujen hinnoista uudessa taksa- 
ja lippujärjestelmässä syksyllä 2018 kuntayhtymän talousarvion käsitte-
lyyn liittyen.

Aloitteen mukainen muutos johtaisi siihen, että pääkaupunkiseudulla 
jouduttaisiin C-kaaren poistuessa käytännössä siirtymään tasatariffiin. 
Tällaista muutosta ei mm. tarvittavien palvelutasolisäysten, kaluston li-
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säinvestointien eikä käyttötalousvaikutusten näkökulmasta voida pitää 
perusteltuna.

Östersundomin bussilinjojen liikennöintiaika ja vuoroväli on mitoitettu 
alueen kysyntää vastaaviksi. Joukkoliikenteen tarjontaa ei ole taloudel-
lisesti perusteltua järjestää samantasoisesti kuin tiheästi asutuilla 
alueilla Helsingissä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 540

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 282

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimia-
lueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Myös päätökset lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut vuodesta 2006 alkaen uutta taksa- ja lippujärjestel-
mää samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen 
kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kans-
sa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja eh-
dottamistaan muutoksista. 

HSL valitsi vuonna 2011 uuden taksa- ja lippujärjestelmän perusperi-
aatteeksi kaarimallin, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijai-
sesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun 
alueella on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi vyöhykettä.

Nykyisin käytössä olevassa joukkoliikenteen vyöhykemallissa kaupun-
kien rajoille muodostuu suuret hintaportaat, mikä tekee seutulipun osta-
mista edellyttävistä kuntarajan ylittävistä lyhyistä matkoista kalliita. Ny-
kyisessä järjestelmässä koetaan epäreiluksi myös se, että idässä voi 
matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta 
lännessä seutulippuraja tulee vastaan aiemmin. Samoin hintaporras 
Helsingin ja Sipoon välillä on suuri, koska seutulippu puuttuu välistä.

Joukkoliikenteen palvelutason mitoitus HSL:n joukkoliikenteessä teh-
dään palvelutaso-ohjeen perusteella. Suunnitteluohje sisältää seitse-
mäntasoisen palvelutason luokituksen, joista pääsääntöisesti viittä 
luokkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty 
palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelye-
täisyyksille pysäkille tai asemalle. Palvelutasoluokittelu perustuu muun 
muassa joukkoliikennematkustajien määriin, joten tiheämmin asutut 
alueet kuuluvat korkeampaan palvelutasoluokkaan kuin harvaan asutut 
alueet.

Östersundomin alue kuuluu parhaimmillaan kahden tähden palveluta-
soluokkaan, jonka luonnehdinta on kohtuullisen joukkoliikenteen palve-
lutaso. Östersundomin kaltaisella harvaan asutulla alueella joukkolii-
kenteen kysyntä on sen verran vähäistä, ettei joukkoliikenteen tarjontaa 
ja palvelutasoa pystytä taloudellisesti järkevästi tuottamaan saman ta-
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soisena kuin muualla Helsingissä. Östersundomin alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on kuitenkin nykyään olennaisesti parempi kuin aika-
na ennen alueen liittämistä Helsinkiin. 

HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä Östersundomissa asuvien matkat 
Helsingin keskustaan kallistuvat, koska uudessa tariffimallissa matkan 
hinta riippuu aiempaa enemmän matkan pituudesta. Tehdessään kah-
den vyöhykkeen joukkoliikennematkan, joka jo mm. kattaa seudullisesti 
varsin laajan työssäkäyntialueen, Östersundomin asukas ei kuitenkaan 
joudu maksamaan matkastaan sen enempää kuin muutkaan helsinki-
läiset.

Käsittely

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilan-
netta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolo-
suhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin 
Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tar-
kistaa uudelleen.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyö-
hykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita 
asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon 
ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uu-
delleen.

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén, Mika Välipirtti

Poissa: 2
Silvia Modig, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-3. (2 poissa)

15.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 587
V 26.9.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alu-
een houkuttelevuuden lisäämisestä

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Malmin keskusta-alueen viih-
tyisyyttä. 

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Malmin 
aluetta on kehitetty viime vuosina mm. lähiöprojektin toimenpitein. 
Vuonna 2015 käynnistynyt Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus 
valmistuu vuonna 2019. Ala-Malmin liikuntapuiston lasipaviljonki sekä 
Ala-Malmintorin ja Ylä-Malmintorin vesiaiheet kunnostettiin pari vuotta 
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sitten. Viime vuonna käynnistyi Longinojanlaakson ja Ala-Malmin liikun-
tapuiston suunnittelu. Liikennevirasto on käynnistänyt suunnittelun ase-
malaitureiden vikaantumisherkkien eteläisten liukuportaiden muuttami-
sesta tavallisiksi portaiksi.

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee yhteistyössä Malmin aluera-
kentamisprojektin kanssa Malmin keskustan kehittämisvisiota ja -peri-
aatteita. Malmin aluesuunnitelma päivitetään samassa yhteydessä. 
Vuoden 2018 loppuun mennessä selvitetään yhdessä eri toimijoiden 
kanssa, kuinka aseman ja kauppakeskuksen ympäristön viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta voitaisiin lisätä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 541

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mi-
ka Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 341

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmi on toinen Helsingin nykyisistä osakeskuksista ja koillisen Helsin-
gin keskeisimpiä joukkoliikenteellisiä solmukohtia. Päärata jakaa Mal-
min ydinalueen Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin. Ytimen eteläpuolitse kulkee 
Kirkonkyläntien ja Latokartanontien muodostama ”high street” -henki-
nen kauppakatu. Malmin kaupunginosakeskustasta suuri osa on raken-
tunut pääosin 1980-luvulla. Malmin ytimestä löytyy myös 1900-luvun 
puolivälin rakennuksia muistumana Helsingin Pitäjänkylän ajoista.

Kaupunkiympäristön toimialalla on vahva tahto Malmin kehittämiselle ja 
profiilin nostamiselle. Helsingin uudessa yleiskaavassa Malmi on yksi 
kolmesta kantakaupungin ulkopuolisesta suuresta keskustatoimintojen 
alueesta. Malmin lentokenttä tulee olemaan merkittävä maankäytön 
muutosalue, ja sen vaikutukset ulottuvat Malmin keskustaan. Malmin 
keskus on osa Malmin lentokentän aluerakentamisprojektia. Tämä 
mahdollistaa kunnostustoimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen myös 
olemassa olevaan ympäristöön.

Malmin keskus muuttuu täydennysrakentamisen myötä. Asemakaava-
palvelu valmistelee Malmin keskustan kehittämisen visiota ja periaattei-
ta yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Visiotyö on avaus keskuksen 
kehittämiselle. Tarkoituksena on täydennysrakentamisen avulla kehit-
tää keskustan vetovoimaa, palveluita ja ympäristön laatua. Samaan yh-
teyteen ajoitetaan Malmin aluesuunnitelman päivitystyö. 10 vuoden vä-
lein päivitettävissä aluesuunnitelmissa selvitetään muun muassa katu- 
ja viheralueiden nykytila, niiden toimivuus ja parantamistarpeet. Suun-
nitelmien lähtökohtana on tunnistaa alueelliset ominaispiirteet sekä toi-
minnalliset ja maisemalliset tavoitteet. Ne toimivat pohjana yleisten 
alueiden jatkosuunnittelulle.  

Malmin keskuksen julkista tilaa on kehitetty aktiivisesti. Muun muassa 
Helsingin lähiöprojekti kehitti aluetta vuosina 2012 - 2017 yhteistyössä 
kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Pääpainona oli keskeisen julki-
sen tilan parantaminen ja puistoalueiden laatutason nosto.
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Kaupungin lähiörahaston rahoitusta suunnattiin Malmin asemaympäris-
töön ja lähialueille. Vuonna 2015 käynnistyi keskeisten julkisten tilojen, 
Ala-Malmintorin ja Pekanraitin, kunnostaminen. Kunnostus valmistuu 
vuonna 2019. Ala-Malmin puiston lasipaviljonki uusittiin vuonna 2016. 
Longinojanlaakson ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu käynnistyi 
vuonna 2017. Muita julkisen ympäristön kunnostustoimenpiteitä on Ylä-
Malmintorin ja Ala-Malmintorin vesiaiheiden kunnostus vuonna 2017 
laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Kunnostamisesta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala. 

Malmin asema on alueen käyntikortti, jonka viihtyisyyttä parannetaan 
yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskuksen poikkeuksellisen laaja 
omistaja- ja toimijarakenne asettaa koordinoidulle kehittämiselle kuiten-
kin omat haasteensa. Tällä hetkellä asemaympäristön ylläpidosta ja ke-
hittämisestä vastaavat VR, Liikennevirasto, Helsingin kaupunki ja kaup-
pakeskuksen toimijat. Muun muassa keskuksen läpi kulkevan ylikulku-
sillan ylläpidosta ja omistajuudesta vastaavat kyseiset toimijat eri aluei-
densa osalta. Kaupunki vastaa yleisten alueiden kunnossapidosta nor-
maalin hoitoluokituksen ja puhtaanapitokäytäntöjen mukaisesti. Pääosa 
Malmin keskuksen alueesta kuuluu samaan hoitoluokkaan II – III kuin 
muut vastaavat alueet Helsingissä. Hoitoluokituksen mukaan muun 
muassa liukkauden torjuntaa sekä näkyvän roskan ja lian poistamista 
tehdään säännöllisesti sekä kadun pesua tarvittaessa. Asemaympäris-
tön roskaisuudesta tai puhtaanapidosta ei ole kantautunut normaalia 
enempää asiakaspalautetta toimialan tietoon.

Helsingin kaupunki jatkaa alueen kehittämistä ja aktiivista keskustelua 
lähiympäristön ja sillan kunnostamisesta valtion ja toimijoiden kanssa. 
Tässä vaiheessa näissä tapaamisissa ei ole vielä edetty yhteisesti to-
teutettaviin ratkaisuihin.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä 
yhdessä VR:n, Liikenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialo-
jen ja kauppakeskuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen 
ja asemaseudun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä 
sekä puuttua tehokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä 
aiheutuviin ongelmiin.

Käsittely

12.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
9 kokouksen asiana nro 23.

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Päätösehdotukseen lisätään uusi kohta (9), jonka myö-
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tä seuraavat kohdat 9-12 siirtyvät kohdiksi 10-13: Kaupunkiympäristön 
toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä yhdessä VR:n, Lii-
kenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialojen ja kauppakes-
kuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen ja asemaseudun 
ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä sekä puuttua te-
hokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä aiheutuviin on-
gelmiin.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Nuutti Hyt-
tisen vastaehdotuksen.

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 95 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/15
17.09.2018

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

§ 588
V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman 
viihtyisyyden lisäämisestä

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
2 Liikenneviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Puistolan aseman alueen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Puistolan 
asemanseutua on kehitetty viime vuosina lähiöprojektin toimenpitein 
mm. parantamalla alikulkuja ja lisäämällä polkupyöräpaikkoja. Suutari-
lan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 on esitetty kunnostusta 
mm. Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle, mutta kunnostusta ei vielä ole 
tehty. 
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Puistolan alueella on käynnistymässä asemanseudun kaavamuutos-
hanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa laaditaan periaatteet täydennysrakentamiselle. Ase-
makaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Kaavatyön yhteydessä 
tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Puistolan tilannetta ja merkittävimpiä kunnostuskohteita kartoitetaan 
yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä 
noin viiden vuoden kuluttua. Kaupunkiympäristön toimiala voi toteuttaa 
kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä ennen aluesuunnitelman päivittä-
mistä yhdessä alueen nuorten sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää, voisiko nopeita pa-
rantamistoimenpiteitä toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoivalla Liikennevirastolla ei 
ole suunnitteilla erityisiä parantamistoimenpiteitä asemalla. Alueella on 
käytössä turvakameravalvontajärjestelmä ja kiertävä partio.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
2 Liikenneviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 542

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Ot-
so Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteen-
päin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret 
ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuu-
lemisten yhteydessä. 

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpa-
joissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tä-
män jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFes-
teillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti 
Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, 
jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alu-
een rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten nä-
kemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin 
kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 98 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/15
17.09.2018

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta sa-
malla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä 
parannus mahdollisuus olisi" 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa 
lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestel-
mässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret 
ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tär-
keimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan 
peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen 
lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Puis-
tolan nuorisotalolle.
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Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu 
parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella 
parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan alue-
suunnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta 
kunnossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvalli-
suuden parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapuli-
naukiolle ja Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä eden-
neet toteutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittä-
vämpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa 
aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pie-
nimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitel-
man päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voi-
daan vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä 
ja kukkaistutuksia lisäämällä. 

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi aseman-
seudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen jul-
kista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täy-
dennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta 
vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös 
kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutus-
ta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kunnos-
sapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laituriym-
päristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan. 

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan 
budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjal-
ta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusra-
haston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan 
ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten 
kanssa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
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§ 589
V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä 
ja metrojunan kuljettajien työoloista

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Esitetään palautettavaksi. 

Lisäselvitykset ja-parannukset ovat tarpeen, koska henkilöstöltä saa-
dun tiedon mukaan työilmapiiri on edelleen huono. Aikapankkiin kerty-
neitä vapaasaldoja ei saa pitää. Helteellä ei ole ollut mahdollista tauot-
taa muuta kuin poikkeustapauksissa. Uusin 300-sarjan junan ohjaamo 
on äärimmäisen tukala, eikä asianmukaista viilennystä ole. Ohjaamoti-
lassa ei ole tarpeellista ilmankiertoa.  Jos kaikki junat yritetään ajaa 
HSL:n toivomuksen mukaisesti ruuhka-aikana Matinkylään, henkilöstö 
ei nykyisellään riitä. Varikkohenkilökuntaa on komennettu ajamaan kul-
jettajapulasta johtuen.  Itäkeskukseen itään vievää laiturin pysähtymis-
paikkaa ei ole pyynnöistä huolimatta saatu korjattua. Kuljettajista ja hei-
dän myöhästymisistään pidetään valvomon toimesta "kirjaa" ja jos kul-
jettaja on usein myöhässä pääteasemilta lähtiessään, hän voi joutua 
puhutteluun.. Varakuljettajajärjestelmää ei olla lakkauttamassa, mutta 
työnantaja on vähentänyt varakuljettajien määrää merkittävästi.

Pidentyneet ajoajat ja lyhentyneet tauot heikentävät jo lähtökohtaisesti 
turvallista liikennöintiä. Kuljettajan työ vaatii tarkkaavaisuutta ja jatku-
vaa valmiutta nopeaan reagointiin. Työn koostuminen toistuvista työ-
tehtävistä, sen pakkotahtisuus ja sitovuus ovat peruste sille, että tauko-
ja pitää olla useammin tai niiden pitäisi olla pidempiä. Nyt minimitauot 
ovat 8-10 minuuttia ajopätkien välillä. Metroliikenteessä on ollut vakiin-
tuneena käytäntönä vähintään 10% elpymisaika kierrosajasta. Uusi joh-
to purki elpymisajan ja käyttää siitä nyt nimitystä "työehtosopimusten 
määräyksien ylittävä tauko". Metrojunankuljettajia koulutetaan jatkuvas-
ti, mutta irtisanoutumiset ja pitkät sairaslomat aiheuttavat kroonista kul-
jettajapulaa. Kuljettajia itseään jännittää matkan sujuvuus ja turvalli-
suus, joten korjattavaa on. Edellä olevista seikoista johtuen matkusta-
jien ja henkilökunnan turvallisuus saattaa vaarantua.
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Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus esittää, että metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista tuodaan suulli-
nen selvitys kaupunginhallitukseen."

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että metroliikenteen häiriöt selvitetään ja metrojunan kuljettajien työolo-
suhteita parannettaisiin.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että metroliiken-
teen luotettavuudessa oli kevään aikana tavanomaista enemmän on-
gelmia. Luotettavuusongelmia aiheutui infrastruktuurissa ja metrojuna-
kalustossa olleista vioista sekä kuljettajapulasta. Liikenteen volyymit 
ovat kasvaneet merkittävästi länsimetron ja vuorovälin tihentymisen 
vuoksi. Pitkällä metrolinjalla häiriöitä sattuu enemmän ja niistä toipumi-
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nen on haasteellisempaa. Toimenpiteisiin häiriöiden ennaltaehkäisemi-
seksi on ryhdytty. 

Kuljettajien työoloihin, mm. wc-käyntien mahdollisuuteen ja ergonomi-
aan on kiinnitetty huomiota. Kuljettajien työehtosopimusten määräykset 
ylittävien taukojen määrää on kuitenkin vähennetty ja ajotehtävien 
osuutta työajasta on lisätty. Työehtosopimusten määräykset ylittävien 
taukojen vähentäminen on välttämätöntä kustannustehokkuuden pa-
rantamiseksi. 

Uusia metrojunankuljettajia koulutetaan jatkuvasti. Varakuljettajajärjes-
telmä on edelleen käytössä.

Länsimetron myötä metrojunankuljettajan työ on muuttunut. HKL on 
selvittänyt keväällä 2018 yhdessä Työterveyslaitoksen ja Työterveys 
Helsingin kanssa metrojunankuljettajan työn kuormittavuutta. Tulosten 
perusteella arvioidaan muutostarpeita ja tarvittaessa etsitään keinoja 
kuljettajatyön tukemiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 543

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mi-
ka Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 93

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien Pia Kopran ym. aloitetta koskien metrolii-
kenteen häiriöitä ja metronkuljettajien työoloja:

Metroliikenteen luotettavuudessa on kevään aikana ollut eri syistä ta-
vanomaista selvästi enemmän ongelmia. Luotettavuusongelmat ovat 
aiheutuneet niin infrastruktuurissa kuin metrojunakalustossa olleista 
vioista kuin kuljettajapulasta.

Helmikuun loppuun kasautui valitettavasti poikkeuksellisen useita lii-
kennehäiriöitä metroliikenteessä. Liikennehäiriöt aiheutuivat useista eri 
syistä, joita olivat virtakiskon vaurio, häiriö palorullaovessa Ruoholah-
dessa, ratakiskon katkeaminen, vikatilanne paloliukuovessa Kampissa 
ja kurottajan tippuminen kiskoilta ulkopuolisella työmaalla Mellunmäes-
sä. HKL on selvittänyt kunkin häiriön taustalla olevat syyt. Virtakiskon 
vaurion ja ratakiskon katkeamisen taustalla oli kova pakkanen, muiden 
häiriöiden syyt olivat toisistaan riippumattomia. Toimenpiteet vastaa-
vien häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi on käynnistetty ja ne ovat osin 
valmiit.

Metroliikenteen häiriöiden määrään vaikuttaa myös se, että liikenteen 
volyymit ovat kasvaneet merkittävästi länsimetron ja vuorovälin tihenty-
misen vuoksi. Ennen elokuuta 2016 metroliikenteessä oli talviarkena 
ruuhka-aikaan liikenteessä 4 minuutin vuorovälillä 15 metrojunaa yhtä-
aikaisesti, kun nykyisin vastaava määrä on 2,5 minuutin vuorovälillä 36 
metrojunaa. Niin sanottu pelivara junien välillä häiriötilanteessa on pie-
nentynyt olennaisesti ja lisäksi pitkällä metrolinjalla häiriöitä sattuu 
enemmän ja niistä toipuminen on haasteellisempaa. Länsimetron en-
simmäinen vaihe (Ruoholahti-Matinkylä) kasvatti rataverkon pituuden 
21 kilometristä 35 kilometriin. 
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Länsimetron myötä metrojunankuljettajan työ on myös muuttunut. HKL 
selvittää keväällä 2018 yhdessä Työterveyslaitoksen ja Työterveys Hel-
singin kanssa metrojunankuljettajan työn kuormittavuutta. Tulosten pe-
rusteella arvioidaan muutostarpeita ja tarvittaessa etsitään keinoja kul-
jettajatyön tukemiseksi. 

Joka tapauksessa on selvää, että uuden, alun perin automatisoiduksi 
tarkoitetun M300-metrojunan ohjaamon ergonomiaa on tarpeen paran-
taa. Ohjaamon laajamittainen uudistaminen ja mm. kuljettajan istuimen 
ergonomian parantaminen ovat valmisteilla.

Kuljettajien mahdollisuus käydä tarvittaessa wc:ssä on peruslähtökoh-
ta. Kuljettajille on ajovuoroihin suunniteltu wc-tauot Itäkeskukseen 2,5 
tunnin välein tai useammin. Lisäksi Matinkylässä on wc noin 40 metrin 
päässä ohjaamosta junan ollessa lähtölaiturissa. Tapiolassa wc on vas-
taavalla etäisyydellä junan ollessa tulolaiturissa. 

HKL:n kuljettajien paikallisen sopimuksen mukaan työpäivässä on pal-
katon ruokatauko sekä palkallinen 10 minuutin kahvitauko. Käytännös-
sä HKL tarjoaa metronkuljettajille taukoja huomattavasti enemmän, 
vaikka taukojen määrää onkin vähennetty aikaisemmasta. HKL:n liiken-
nöintisopimus HSL:n kanssa päättyy vuoden 2024 lopussa ja saadak-
seen jatkaa liikennöitsijänä on HKL:n kustannustehokkuuden oltava eu-
rooppalaisiin markkinahintoihin nähden kilpailukykyinen. Kuljettajatyön 
tehokkuudessa eri operaattoreiden välisiä eroja selittää isoimpana teki-
jänä kuinka suuren osa työajasta kuljettajat ovat ajotehtävissä. Tähän 
vaikuttavat mm. palkallisten taukojen määrä ja pituus. HKL:n tilanne ei 
voi merkittävästi poiketa eurooppalaisista metroliikennemarkkinoista. 
Koska HKL haluaa jatkaa metron liikennöitsijänä myös tulevaisuudes-
sa, on työehtosopimusten ylittävien taukojen vähentäminen välttämä-
töntä ja HKL on lisännyt ajotehtävien osuutta työajasta. 

HKL tekee myös runsaasti muita tehostamistoimenpiteitä parantaak-
seen kustannustehokkuuttaan ja ollakseen yhteiskunnalle paras vaih-
toehto metron liikennöitsijäksi. HKL ei kuitenkaan ole poistamassa va-
rakuljettajajärjestelmää, vaan varakuljettajien määrää olla säätämässä 
tarvetta vastaavaksi.

HKL myös kouluttaa jatkuvasti uusia metronkuljettajia, jotta kuljettaja-
määrä saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan kuljettajatarpee-
seen eikä ajamattomia lähtöjä kuljettajapulan takia enää syntyisi. 

Metroliikenteen palvelukyky ja luotettavuus ovat HKL:lle ensiarvoisen 
tärkeitä asioita. HKL tekee laajalla rintamalla toimenpiteitä, jotta metro-
liikenteen korkea laatu ja kaupunkilaisten arjen toimivuus voidaan var-
mistaa. HKL ymmärtää myös täysin, että hyvä henkilöstötyytyväisyys 
on menestyksen ehdoton edellytys. HKL panostaa yhä enemmän ja jat-
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kuvasti vuoropuheluun henkilöstönsä kanssa, jotta henkilöstön näke-
mykset ja huolet kuullaan mahdollisimman laajasti, epäkohdat korja-
taan ja muutosten perusteet ovat kaikkien tiedossa.

03.05.2018 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
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§ 590
V 26.9.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentami-
seksi Lauttasaaren liikuntapuistoon

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että  selvitetään mahdollisuus rakentaa tekojäärata Lauttasaareen, Pyr-
kän kaukaloon. 

Hallintosäännön 30  luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 107 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/17
17.09.2018

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

saareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapalloken-
tän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren lii-
kuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta 
etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä teko-
jääkenttä verkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille si-
jaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haa-
gan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut 
selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaikkara-
kentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi 
alueelle ja Vuosaaren alueelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteut-
taa laajemman koko toimialan palveluverkkoa koskevan selvityksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueellisten liikuntamahdollisuuksien li-
sääminen on kannatettavaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjes-
tyksessä tulee tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan kaupunkitasoiseen ar-
vioon palvelutarjonnasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 544

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely
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10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 120

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asu-
kasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia teko-
jääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren 
tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta 
hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat 
suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannuk-
set. Hanketta ei ole vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen 
ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä.

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousar-
viossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjel-
massa. 

Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alu-
eella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava 
tekojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikunta-
palvelujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat 
noin 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustan-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 109 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/17
17.09.2018

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

nuksia ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen te-
kojääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään 
on jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. 
Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden han-
kintojen lisäystä. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta.  

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaa-
reen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän 
(64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huo-
mioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä te-
kojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan 
"budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mah-
dollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloit-
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tamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin 
Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämis-
tä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä 
hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja 
kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voi-
daan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja 
nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua 
kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutar-
jonnasta. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 591
V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen 
tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:

”Kaupunginhallitus toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psy-
kiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyt-
töön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin 
saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaa-
lassa.”

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 31012018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan psykososiaalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen 
hoidossa osana palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kokonaisuutta se-
kä kotisairaalassa.   

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. 
Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan 
ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituk-
sena on lievittää kipua ja muuta kärsimystä sekä tarjota mahdollisim-
man hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Saattohoito 
ajoittuu ihmisen viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on 
yleensä merkittävästi heikentynyt. Palliatiivisen eli oireita lievittävän 
hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn enna-
koivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset (STM 2017:44) 
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä. Suositukset sisäl-
tävät osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän eri tasoille. Oireita lievittävää hoitoa ja saattohoitoa on oltava 
saatavilla hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoa porrastetaan vaativuuden mukaan: Helsingissä vaativaa erityis-
tason saattohoitoa antavat HYKSin palliatiivinen yksikkö ja Terhokoti. 
Erityistason saattohoidosta vastaa Helsingin Suursuon sairaalan pallia-
tiivinen osasto ja saattohoito-osasto, palliatiivinen poliklinikka sekä sai-
raalatasoista hoitoa kotiin vievä kotisairaala. Erityistasolla saattohoito 
on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettu. 

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Pe-
rustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoito, sosiaalihuollon ympärivuoro-
kautiset asumisyksiköt (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) sekä 
sairaaloiden sellaiset osastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta 
saattohoito ei ole osaston päätoimi.  

Erikoissairaanhoidon potilaalle tehdään palliatiivinen hoitolinjaus siinä 
vaiheessa, kun sairauteen ei voida enää vaikuttaa. Potilas siirtyy Hel-
singin kaupungin yksikköön, jos suunnitteilla ei ole oirehoidon erityis-
tekniikoita tai ei ole Terhokodin hoitoa vaativia oireita tai tilannetta. Jos 
potilaalla on hyvä toimintakyky, laaditaan lähete palliatiiviselle poliklini-
kalle. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, annetaan lähete joko kotisai-
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raalaan tai Suursuon sairaalaan. Potilaan omalla mielipiteellä on vaiku-
tusta hoitopaikkaohjauksessa. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä saattohoito alkaa, kun poti-
laan vointi heikkenee. Asumisyksikössä on sovittu hoidosta elämän lop-
puun asti, hoitosuunnitelma on tehty ennakoiden mahdolliset ongelmat. 
Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, laaditaan lähete 
kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asumisyksi-
kössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Kotisairaala 
on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon 
liittyvissä asioissa.  

Kotisairaalan saattohoidossa oli vuonna 2017 kotona kuolleita 318, 
joista hoivayksiköissä 138 (43 %). Kotisairaalan ns. soittolistalla oli noin 
300 palliatiivista potilasta ja palliatiivisella poliklinikalla oli aloittanut 50 
potilasta. 

Helsingin palliatiivisen hoidon potilaita hoitaviin yksiköihin on tarvittaes-
sa mahdollisuus hankkia erityistä psykososiaalista tukea Terhokodista. 
Palliatiivisten potilaiden määrän kasvaessa myös psykososiaalisen 
tuen tarve kasvaa. Erityisesti kotona tapahtuvassa saattohoidossa tuen 
riittävyys on tärkeää, koska kotona tapahtuva saattohoito lisääntyy tule-
vaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi psykososiaalisen tuen 
tarvetta ja varautuu tarvittaessa lisäämään sitä niin, että riittävä tuki 
varmistetaan sekä potilaille että omaisille osana elämän loppuvaiheen 
hoitoa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa.

Laadukas saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat osa ammattitaitoa vaa-
tivaa terveydenhuoltoa. Potilaan paras mahdollinen loppuvaiheen elä-
mänlaatu sekä potilaan ja omaisten suruprosessin tukeminen on tärke-
ää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan korostanut psyko-
sosiaalisen tuen lisäämisen, esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan, ja 
perheille suunnatun kriisityön tarvetta saattohoidossa, palliatiivisessa 
hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 31012018 3

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 553

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Ot-
so Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 145

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ja 27 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien psykososi-
aalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen hoidossa:

”Saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. Palliatiivi-
sella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen 
läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituksena on lie-
vittää kipua ja muuta kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elä-
mänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Saattohoito ajoittuu ihmisen 
viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on yleensä merkit-
tävästi heikentynyt. Palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saatto-
hoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoito-
suunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset palliatiivisen hoi-
don ja saattohoidon järjestämisestä, Palliatiivisen hoidon ja saattohoi-
don järjestäminen, Sosiaali- ja terveysministeriö (2017:44). Ne sisältä-
vät osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-
telmän eri tasoille. Suosituksen mukaan oireita lievittävää hoitoa ja 
saattohoitoa on oltava saatavilla hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoa porrastetaan vaativuuden mukaan: Helsingissä vaativaa erityis-
tason saattohoitoa antavat HYKS:n palliatiivinen yksikkö ja Terhokoti. 
Erityistason saattohoidosta vastaa Helsingin Suursuon sairaalan pallia-
tiivinen osasto ja saattohoito-osasto, palliatiivinen poliklinikka sekä sai-
raalatasoista hoitoa kotiin vievä kotisairaala. Erityistasolla saattohoito 
on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettu. 

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Pe-
rustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoito, sosiaalihuollon ympärivuoro-
kautiset asumisyksiköt esim. tehostettu palveluasuminen sekä sairaa-
loiden sellaiset osastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta saat-
tohoito ei ole osaston päätoimi.  

Erikoissairaanhoidon potilaalle tehdään palliatiivinen hoitolinjaus siinä 
vaiheessa, kun sairauteen ei voida enää vaikuttaa. Potilas siirtyy Hel-
singin kaupungin yksikköön, jos suunnitteilla ei ole oirehoidon erityis-
tekniikoita tai ei ole Terhokodin hoitoa vaativia oireita tai tilannetta. Jos 
potilaalla on hyvä toimintakyky, tehdään lähete palliatiiviselle poliklini-
kalle. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, tehdään lähete joko kotisai-
raalaan tai Suursuon sairaalaan. Potilaan omalla mielipiteellä on vaiku-
tusta, mihin hoitopaikkaan hänet ohjataan. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä saattohoito alkaa, kun poti-
laan vointi heikkenee. Asumisyksikössä on sovittu hoidosta elämän lop-
puun asti, hoitosuunnitelma on tehty ennakoiden mahdolliset ongelmat. 
Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, tehdään lähete 
kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asumisyksi-
kössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Kotisairaala 
on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon 
liittyvissä asioissa. Asumisyksikössä on moniammatillinen henkilökun-
ta. 

Kotisairaalan saattohoidossa oli vuonna 2017 kotona kuolleita 318, 
joista hoivayksiköissä 138 (43 %). Kotisairaalan ns. soittolistalla oli noin 
300 palliatiivista potilasta ja palliatiivisella poliklinikalla oli aloittanut 
syyskuusta alkaen 50 potilasta. 

Helsingin palliatiivisen hoidon potilaita hoitaviin yksiköihin on tarvittaes-
sa mahdollisuus hankkia erityistä psykososiaalista tukea Terhokodista. 
Palliatiivisten potilaiden määrän kasvaessa myös psykososiaalisen 
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tuen tarve kasvaa. Erityisesti kotona tapahtuvassa saattohoidossa tuen 
riittävyys on tärkeää, koska kotona tapahtuva saattohoito lisääntyy tule-
vaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi psykososiaalisen tuen 
tarvetta ja varautuu tarvittaessa lisäämään sitä niin, että riittävä tuki 
varmistetaan sekä potilaille että omaisille osana elämän loppuvaiheen 
hoitoa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esi-
merkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisai-
raalan käyttöön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään 
kaupungin saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti 
kotisairaalassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukas saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat osa terveydenhoitoa ja 
vaativat ammattitaitoa. Potilaan paras mahdollinen elämänlaatu elämän 
loppuvaiheessa sekä potilaan ja omaisten suruprosessin tukeminen 
elämän loppuvaiheen hoidossa on tärkeää sekä potilaalle että omaisil-
le. Sovitut toimintakäytännöt hoidon eri vaiheissa ovat tärkeitä hoito-
henkilökunnalle ja lisäävät osaltaan myös henkilöstön työhyvinvointia.”

Käsittely

22.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen: "Sosiaali- ja terveys-
lautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psykiatrinen 
sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttöön) ja per-
heille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin saattohoi-
dossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Kristina Backlund, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617
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kristina.backlund(a)hel.fi
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§ 592
V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-apu-
työn jatkumisen turvaamisesta

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamista lisärahoituksella.     

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja mui-
ta tahoja, jotka jakavat maksutta elintarvikkeita ja tarjoavat maksutto-
mia tai hyvin edullisia yhteisruokailumahdollisuuksia. Elintarvikejakeluja 
käyttävät erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille 
ja säätiöille. Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua 
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Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelasta-
kaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suu-
ruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. 
Tavoitteena on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdis-
tys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustus-
päätöksestä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisesti yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pe-
lastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan 
jatkumisen riittävät taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Yhdistys 
on myös mukana työssä, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaih-
toehtoja Helsingissä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 555

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mi-
ka Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki 
Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloit-
teesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat mak-
suttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Elintarvike-
jakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elä-
mäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua sil-
loin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi 
suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille 
ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä jär-
jestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen 
nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään 
vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena 
avustamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 
Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avus-
tuspäätöksestä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – 
pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toimin-
nan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin vii-
meksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten 
lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käyn-
nissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaih-
toehtoja Helsingissä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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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."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, et-
tä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron 
lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. 
Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki 
ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan 
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on 
suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa 
amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tie-
don mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana 
syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus 
olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätös-
tä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, 
on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 593
V 26.9.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valinnanvapausoppaasta

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 14 muun valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapautta ediste-
tään jakamalla jokaiseen kotiin palveluntuottajien toimintaedellytysten 
valvontaa valaiseva opas.      

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että mikäli hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudes-
ta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018 vp), ns. valinnanva-
pauslaki, hyväksytään eduskunnassa, sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelu-
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jen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen valin-
nanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on maakunnan tehtävä. 

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt eduskuntakäsittelyn aikana muu-
toksia valinnanvapauden toteuttamiseen eikä lain lopullinen sisältö ole 
vielä tiedossa. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan maakunta 
huolehtisi valinnanvapaudesta seuraavasti:     

Asiakkaiden neuvonta

Maakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanva-
pauden piiriin kuuluvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa 
valinnanvapauden käyttämisessä. Maakunnan on muun muassa ylläpi-
dettävä asiakkaita varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista 
ja asiakassetelipalveluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen 
tuottajan tulee antaa asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskei-
senä työvälineenä palvelujen yhteensovittamisessa on palvelutarpee-
seen perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta

Kaikkia palveluntuottajia valvotaan seuraavasti:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulee olla rekisteröityjä ja liittyneitä sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa 
tarkoitettuihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin 
maakunnan liikelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveys-
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keskuksiin ja suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin pe-
rusteella palveluja tuottaviin sovelletaan lisäksi hyväksymismenettelyä.

Palveluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto, muun muassa 
koko verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Pal-
veluntuottajan tiedot julkaistaan. Tavoitteena on yhteiskunnallisen hy-
väksyttävyyden ja avoimuuden laaja turvaaminen valinnanvapausmal-
lissa, jossa yksityiset yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. 
Julkistettavat tiedot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä ja tiedot voi-
daan antaa asiakkaille palveluntuottajavalintojen tekemistä varten.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi maakunta voi aset-
taa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään palve-
lujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alueellises-
ti. Maakunnan tulee kohdella kaikkia hyväksyttyjä palveluntuottajia tas-
apuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat koskea esimerkiksi pal-
velujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palveluketjuja ja palvelujen 
yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeuso-
loihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset suoran valinnan pal-
veluntuottajat ja sen palveluyksiköt sekä asiakassetelipalveluntuottajat 
ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset palveluntuottajien 
kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan Uusi-
maa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee mm. miten ja millä tavoin 
asiakasohjaus, palveluntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta pal-
veluntuottajien valinnassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotteihin ja saanut hankkeeseen 50 miljoonaa 
euroa. Mikäli eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla 
päästään ennakolta kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista 
toimintaa sekä rakentamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien avulla 
saadaan kokemuksia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat sovelta-
mistavat tulevaa maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan 
käytännön tasolla erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen 
malleja sekä asiakasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. 
Uudenmaan valinnanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakas-
polun luominen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 125 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/20
17.09.2018

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

Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 557

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 154

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoa-
loitteeseen valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta:
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Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen 
valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maa-
kunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtä-
vässä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki pa-
nostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen mai-
neeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on 
huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuu-
luvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden 
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita 
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipal-
veluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen tuottajan tulisi antaa 
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskeisenä työvälineenä pal-
velujen yhteensovittamisessa asiakastasolla olisi palvelutarpeeseen 
perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta lainsäädännön näkökulmasta

Valvonnasta säädetään valinnanvapauslaissa. Lainsäädäntöön perus-
tuvat kriteerit kaikille tuottajille ovat:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.
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Palveluntuottajien tulisi olla palvelujen tuottamisesta annetun lain mu-
kaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin maakunnan lii-
kelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja 
suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin perusteella pal-
veluja tuottaviin tuottajiin sovellettaisiin lisäksi hyväksymismenettelyä.

Hallituksen 8.3.2018 annetun lain esitysluonnoksen § 59 mukaan pal-
veluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko 
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Verotuk-
seen liittyvien velvoitteiden hoitamisen tukemiseksi sekä julkisten varo-
jen turvaamiseksi palveluntuottajan tiedot säädettäisiin julkaistavaksi. 
Säännöksellä tavoitellaan näin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja 
avoimuuden laajaa turvaamista valinnanvapausmallissa, jossa yksityi-
set yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. Laissa määritellyt 
julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja 
lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille 
heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Laissa säädettyjen vaatimusten lisäksi maakunta voi 
asettaa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alu-
eellisesti. Maakunnan tulee kuitenkin kohdella kaikkia hyväksyttyjä pal-
veluntuottajia tasapuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat kos-
kea esimerkiksi palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palvelu-
ketjuja ja palvelujen yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset 
suoran valinnan palveluntuottajat ja sen palveluyksiköt ja asiakasseteli-
palveluntuottajat ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset 
palveluntuottajien kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan par-
haillaan Uusimaa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee toimintansa 
osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, palve-
luntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien valin-
nassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit kokeilun alustana

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uuden-
maan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Mikäli edus-
kunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla päästään ennakolta 
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kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä raken-
tamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien kautta saadaan kokemuk-
sia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat soveltamistavat tulevaa 
maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan käytännön tasolla 
erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen malleja sekä asia-
kasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Uudenmaan valin-
nanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, 
joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan 
avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Piloteista saatavaa tietoa 
tullaan hyödyntämään tulevan maakunnan toimintojen rakentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palve-
lujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen 
tuottajista valintojensa pohjaksi."

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Hel-
singin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laa-
tuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjää-
mään kilpailussa." 

Kannattaja: jäsen Esa Olavi Lehtopuro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää 
kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja 
terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jot-
ta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa." 

Jaa-äänet: 4
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov
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Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Esa 
Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

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

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi
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§ 594
V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveyden-
huollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:

”Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää keinoja paran-
taa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja 
lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

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

Jaa-äänet: 4
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

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

Tyhjä: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhyttera-
pioiden lisäämiskeinojen selvittämistä.  

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -
suositusten mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistunei-
suushäiriöiden hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan peruster-
veydenhuollossa hoidon porrasteisuuden mukaisesti.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itsehoitosivujen kautta. Tä-
män lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvittaessa suoraan psy-
kiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskukseen ja fysioterapia- ja 
liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 132 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/21
17.09.2018

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

noin 1 000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin. Toiminta on 
aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole riittävää, potilas ohjataan erikoista-
solle, esimerkiksi psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUSin ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle yksilöl-
listen tarpeiden mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti perus- ja 
erikoistason yhteistyönä. Toiminta on monimuotoista ja sitä on jatku-
vasti kehitetty tarpeita arvioiden. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 558
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HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Ot-
so Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 153

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ym. valtuustoaloitteesta koskien lyhytterapioiden lisäämistä pe-
rusterveydenhuollossa ja psykiatrisessa avohoidossa:

”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin 
pohjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai ryhmäp-
sykoterapia.

Lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -suositusten 
mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöi-
den hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan hoidon porrasteisuu-
den mukaisesti perusterveydenhuollossa.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.
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Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itse kaupungin itsehoitosi-
vujen kautta. Tämän lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvit-
taessa suoraan psykiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskuk-
seen ja fysioterapia- ja liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arki-
päivän sisällä avunpyynnöstä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole potilaalle riittävää, hänet ohjataan 
erikoistasolle esim. psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUS:n ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme (3) 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Suuri 
osa perusterveydenhuoltoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
takia hakeutuvista potilaista ei voi saada tai ei tarvitse Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää 
ja korvata kuntoutuspsykoterapiaa silloin, kun sen edellytykset täytty-
vät. Lyhytpsykoterapiat eivät näin ole vaihtoehto Kelan kuntoutuspsy-
koterapialle, vaan kuntoutuspsykoterapiaa pitäisi tarjota potilaalle esim. 
vasta siinä vaiheessa, kun asianmukaisesta hoidollisesta lyhytinterven-
tiosta ei ole ollut hyötyä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti 
perus- ja erikoistason yhteistyönä. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa 
nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisä-
tä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden varhainen tunnistaminen ja alku-
vaiheen asianmukainen hoito ehkäisevät oireilun vaikeutumista ja kroo-
nistumista. Lyhytpsykoterapia oikein kohdennettuina on usein potilaalle 
riittävä sekä vaikuttava ja kustannustehokas interventio. Ryhmämuotoi-
sen hoidon tarjoaman vertaistuen avulla on mahdollista vähentää mie-
lenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa.”

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Hannu Tuominen: Esitän lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen lisättäväksi: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa no-
peaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisätä 
lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa. "

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Hannu Tuominen): Esitän lausun-
non viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia jälkeen lisättäväksi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeä-
nä selvittää keinoja parantaa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sai-
raanhoitajalle sekä keinoja lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveyden-
huollossa. "

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sakari 
Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjää 3).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 595
Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019

HEL 2018-009071 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2019 varsinaisiin kokouk-
siinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantai-
sin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

 kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 7.1.2019 ja viimeinen 
24.6.2019 sillä poikkeuksella, että 18.2.2019 ja 22.4.2019 ei pidetä 
kokousta

 syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 5.8.2019 ja viimeinen 
16.12.2019 sillä poikkeuksella, että 2.9.2019 ja 14.10.2019 ei pidetä 
kokousta

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa pää-
tettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun 
lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
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tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Lauta- ja johtokunnat
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§ 596
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi
Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistu-
van budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestari päättää vuosittain yh-
teneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät bud-
jettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvioinnin pohjalta sekä 
vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon. 

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.
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Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyk-
siköksi muodostettavan Osallisuusrahaston, - Delaktighetsfonden. 
Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia 
luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisö-
jen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön 
VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti. 

Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen yhteydessä, 
että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budje-
toinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi
Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 597
Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

HEL 2018-008364 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myymi-
sen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle yhteensä tuhannen 
kuudensadankahdenkymmenenneljän (1 624) euron kauppahinnalla 
liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluontei-
sia tai muuten vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tilintarkastajan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keski-Uudenmaan sote-kun-
tayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toimin-
nastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien 
sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tila-
päisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palve-
luja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoitta-
massa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei 
ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto 
käytetään yhtiön kehittämiseen. 

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut 
omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) 
kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä (HUS) (5 %). Lisäksi Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, 
Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat ku-
kin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, johon jokainen 
osakkeenomistaja nimeää yhden jäsenen. Neuvottelukunta toimii yh-
tiön hallituksen apuelimenä.

Omistajapoliittinen linjaus

Helsingin kaupungin Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskeva voimassa 
oleva omistajapoliittinen linjaus on päätetty kaupunginhallituksessa 
26.4.2011, 431 §. Omistusta koskevana linjauksena on 1) omistus pi-
detään nykyisellään sekä 2) omistuspohjaa laajennetaan. Samassa yh-
teydessä yhtiötä koskevassa kehitysvisiossa on linjattu, että omistus-
pohjaa ja toimintaa laajennetaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudulli-
sesti.

Osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on alun perin perustettu tilapäisen työvoi-
man vuokrauksen ja henkilöstöhankinnan tarpeisiin. Nykyään Seuren 
rooliksi on sen hallituksen päättämän strategian mukaisesti alkanut ra-
kentua laajempi, asiakkaidensa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen 
oleellisesti kytkeytyvä tehtävä. Tähän ovat johtaneet asiakkaiden toi-
mintaympäristön muutos, työntekijöiden saatavuuden vaihtelut, henki-
löstön hankinnan ja järjestämisen työprosessien sujuvuuden paranta-
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minen sekä ennen kaikkea henkilöstön strategisen merkittävyyden tun-
nistaminen loppuasiakkaan asiakaskokemuksen kannalta tärkeäksi.

Seuren liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, jotta se pystyy jatkuvasti 
kehittämään toimintaansa sekä toteuttamaan omistajien edellyttämää 
tarkoitusta kustannustehokkaasti. Tähän liittyen on tarkasteltu Seuren 
omistuspohjan laajentamista kaupungin omistajapoliittisen linjauksen 
mukaisesti. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 
12.6.2018, että kuntayhtymä merkitsee Seure Oy:n osakkeita noin 2 
000 eurolla, ja että sijaisvälityksen tuottajaksi kuntayhtymään valitaan 
Seure Henkilöstöpalvelut Oy, ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan 
tekemään tarvittavat hankintalain 15 § mukaiset sopimukset Seuren 
kanssa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja sen omistajien näkökulmasta Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän tulo yhtiön omistajaksi on perusteltua. 
Seuren omistajiensa käyttöön välittämien työntekijöiden saatavuus on 
viime aikoina heikentynyt merkittävästi. Kyseessä olevan osakekaupan 
toteuttaminen mahdollistaa ja edistää Seuren markkina-aseman vah-
vistamista pitemmällä tähtäimellä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhty-
män tullessa Seuren osakkeenomistajaksi ja keskittäessä sijaishankin-
tansa yhtiöön, Seure saa Keski-Uudeltamaalta merkittävästi uutta työn-
tekijäreserviä. Vaikka henkilöt tulevat oletettavasti työskentelemään 
pääosin Keski-Uudenmaan alueella, voi kasvava reservi tulla osittain 
myös pääkaupunkiseudun käyttöön. 

Kyseessä olevan järjestelyn toteutuessa Seuren tarkoituksena on pe-
rustaa Keski-Uudellemaalle satelliittitoimipiste omana kustannuspaikka-
naan.

Lunastusoikeus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan muilla 
osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake siirtyy muulta 
omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle tai osakkeenomistajalta tä-
män tytäryhtiölle tai -säätiölle.

Helsingin kaupungin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Seuren 
hallitus päätti kokouksessaan 23.5.2018 lähettää kaikille yhtiön omista-
jille pyynnön, jossa niitä pyydetään luopumaan yhtiöjärjestyksessä ole-
vasta osakkeiden lunastusoikeudesta tilanteessa, jossa Helsingin kau-
punki mahdollisesti myy omistamiaan yhtiön osakkeita Keski-Uuden-
maan sote-kuntayhtymälle.
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Seuren muut kuntaomistajat (pl. Espoo) ja HUS ovat kukin omalta osal-
taan ilmoittaneet pidättäytyvänsä lunastusoikeuden käyttämisestä, jos 
Helsingin kaupunki päättää myydä omistamiansa osakkeita Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayhtymälle. Espoon kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päätti 27.8.2018 esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo ei 
käytä lunastusoikeutta. Saadun tiedon mukaan Espoon kaupunginhalli-
tus käsittelee konsernijaoston esityksen kokouksessaan 17.9.2018.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai 
viranhaltija päättää muun muassa osakkeiden luovuttamisesta, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty. 

Neljän Helsingin kaupungin omistaman osakkeen myynti Keski-Uuden-
maan sote-kuntayhtymälle on kaupungin kannalta tarkoituksenmukais-
ta yhtiön toimintaedellytysten parantamiseksi ja kaupungin omien omis-
tajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi. Neljän osakkeen myynti ei vai-
kuta olennaisesti kaupungin omistusosuuteen yhtiöstä, mutta mahdol-
listaa sen, että Seuresta tulee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 
sidosyksikkö, jolta kuntayhtymä voi tilata palveluja kilpailuttamatta.

Osakkeen kauppahinta on sovittu vastaavalla perusteella kuin HUS:n 
tullessa yhtiön osakkeenomistajaksi omistuspohjan edellisen laajenta-
misen yhteydessä. Kauppahinta perustuu osakkeen käypään arvoon, 
joka on määritelty yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen pohjalta. 
Yhtiön tilintarkastajan lausunto osakkeen arvonmäärityksestä on liittee-
nä.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tilintarkastajan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Keski-Uudenmaan sote-kun-
tayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu
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§ 598
Tontin varaaminen HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten (Mei-
lahti, Zaidankatu tontti 15643/1)

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata tontin silmäsairaalan suunnittelua var-
ten Meilahdesta seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä/HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

5 

Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.
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7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

10

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausaikaa.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jota edus-
taa HUS-Tilakeskus esitetään tontin varausta Meilahdesta silmäsairaa-
lan suunnittelua varten. Varausaika on noin kaksi vuotta, 31.12.2020 
saakka. Suunnittelukokonaisuus on laajuudeltaan noin 21 000 k-m². 
Uuteen silmäsairaalarakennukseen Meilahden sairaala-alueen lähei-
syyteen on tarkoitus siirtää HYKS-sairaanhoitoalueen pää- ja kaulakes-
kuksen silmätautien linjan toiminta. 

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

HUS-Tilakeskus pyytää 21.5.2018 päivätyllä hakemuksella, että sille 
varattaisiin Meilahdesta asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen 
tontti nro 15643/1 uuden silmäsairaalan suunnittelua varten. Hakija on 
tehnyt alustavan suunnitelman noin 21 000 k-m² sairaalahankkeesta. 

Hakemus liitteenä 1.

Asemakaavatiedot

Asemakaavan muutos nro 11642 on tullut voimaan 4.4.2008. Varatta-
vaksi esitettävä tontti nro 15643/1 on osoitettu toimitilarakennusten 
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korttelialueeksi (KTY). Tontilla on rakennusoikeutta 21 000 k-m². Tontil-
le voidaan rakentaa enintään 117 autopaikkaa. Kaavassa rakennuksen 
muoto ja räystäskorkeudet on määritelty niin, että se muodostuu kol-
mesta rakennusosasta (kaksi viisikerroksista ja yksi kuusikerroksinen), 
joita yhdistää kulkukäytävät.

Varaushakemuksen mukaisen sairaalahankkeen toteuttaminen ei alus-
tavien selvitysten mukaan vaatisi asemakaavamuutosta, vaan tontille 
voisi rakentaa poikkeusluvalla sairaalarakennuksen (YS).

Ote asemakaavasta liitteenä 2.

Meilahden sairaala-alue

Hanke tukee Meilahden sairaala-aluetta. Esitetyn hankkeen sijainti ole-
massa olevan sairaala-alueen välittömässä läheisyydessä sekä toimin-
tojen sijoittaminen yhteen rakennukseen lisää synergiaetuja sekä tilo-
jen että henkilöstön käytön suhteen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Ote asemakaavasta

Oheismateriaali

1 Hankekuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 378

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Zaidankatu

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle tontin varaamista silmäsairaalan suunnittelua varten Meilahdesta 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

5 

Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

10
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Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausaikaa.

B

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa tonttipäällikön vuokraamaan 
kohdassa A mainitun tontin siten että:  

1

Vuokra-aika päättyy 30.6.2048.

2

Vuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
20,60 euroa (nykyarvo 400 euroa/k-m², ind. 1946).

3

Vuokrauksen edellytyksenä on päätösehdotuksen kohdassa A sanottu 
varaus.

4

Vuokrauksessa muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokraso-
pimuslomakkeen ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuokra-
laisella on kohdassa A mainittuun tonttiin osto-oikeus siten että:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 
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4

Vuokralaisen osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 599
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen 
jäsenkuntien välisen hulevesisopimuksen sekä HSY:n ja Helsingin 
kaupungin välisen sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen hy-
väksyminen

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus 

a) hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jä-
senkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset,

b) hyväksyi HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta 
(sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän),

c) oikeutti maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen,

d) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa 
merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joi-
den tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista,

e) hyväksyi hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se tulee 
voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen,

f) valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän 
(KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleve-
den viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat 
laskelmat vuosittain,

g) hyväksyi HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen huleve-
sien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjoh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen,

h) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hule-
vesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja 
määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa se-
kaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista,

i) hyväksyi HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden huleve-
sien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se tulee voi-
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maan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Saatekirje
2 1A_Hulevesisopimus_Helsinki
3 4_Sekavesisopimus_Helsinki
4 1B_Liitekartta_1_Helsinki_huleveden_viemarointialue
5 1C_Liitekartta_2_Helsingin_hulevesijärjestelmän_vaikutusalue
6 2_Taustaraportti
7 3_Taustaraportin_liite_yleisten_alueiden_osuus (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä

HSY:n jäsenkuntien (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n 
kesken on vuonna 2014 solmittu sopimus ”Puitesopimus kuntatekniikan 
yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken”, jäljempänä KT-sopi-
mus. KT-sopimus täsmentää lainsäädännössä, HSY:n perussopimuk-
sessa ja ”Sopimuksessa pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoi-
mintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä” kirjattuja jäsen-
kuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyötä. Lisäksi KT-sopimus käsittelee 
työ- ja kustannusjakoa koskien vesihuollon toiminta-alueen laajentu-
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mista, vesihuoltoinvestointien ohjelmointia, suunnittelua ja rakentamista 
sekä vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa. Sopimuksessa on määritelty kus-
tannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet ja sen päätarkoituksena on 
yhtenäistää toimintatapoja kunkin jäsenkunnan ja HSY:n kesken siltä 
osin kuin sillä on vaikutusta jäsenkuntien tasapuoliseen kohteluun vesi-
huoltoyhteistyössä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 22.09.2014 § 964 puitesopimuk-
sen kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken ja 
nimesi kaupungininsinöörin Helsingin edustajaksi seurantaryhmään. 
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
allekirjoitti KT-sopimuksen 19.12.2014.

Puitesopimusta täydentävät kaupunkikohtaiset palvelusopimukset. 
Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 24.22.2015 § 490 HSY:n ja Helsin-
gin välisen vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen palvelusopimuk-
sen ja oikeutti kaupungininsinöörin allekirjoittamaan sen sekä valtuutti 
KT-seurantaryhmän hyväksymään jatkossa palvelusopimuksen sisältä-
mät menettelytapaohjeet. Kaupungininsinööri allekirjoitti palvelusopi-
muksen 24.11.2015. Helsingin palvelusopimuksia täydentää HSY:n ve-
sihuollon ja kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisen toimiston 
yhteistyömenettelyasiakirja 25.1.2016.

Hulevesisopimuksen laatiminen

Vesihuoltolain (119/2001) 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuol-
tolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä 
määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityk-
sen tarpeita vastaavasti. Hyväksyessään hulevesisopimukset Helsingin 
kaupunki päättää, että HSY huolehtii vesihuoltolain 17 a §:n mukaisesti 
hulevesien viemäröinnistä Helsingissä. HSY vastaa huleveden viemä-
röintialueella ja sekaviemäröintialueella hulevesiviemäreiden rakenta-
misesta, investoinneista, saneerauksesta ja ylläpidosta.

KT-sopimuksen perusteella nimetty, kaupunkien ja HSY:n edustajista 
koostuva seurantaryhmä on laatinut yhdessä kaupunkien ja HSY:n 
asiantuntijoiden kanssa KT-sopimusta täydentävän hulevesisopimuk-
sen sekä siihen liittyvät taustaraportit. Erillinen hulevesisopimus on tar-
peen, koska voimassa olevan vesihuoltolain mukaan hulevedet eivät 
enää sisälly vesihuoltoon. Varsinainen hulevesisopimus on saman si-
sältöinen kaikkien jäsenkaupunkien kanssa, jotta toimintatavat saadaan 
mahdollisimman yhtenäisiksi. Helsingin sekaviemäröintialueelle on laa-
dittu HSY:n ja Helsingin kaupungin välinen erillinen hulevesisopimus, 
jonka sisältö vastaa erillisviemäröintialueen hulevesisopimusta.

Täytäntöönpano
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Hulevesisopimus käsitellään jäsenkuntien hyväksymismenettelyjen mu-
kaisesti. HSY:n osalta sopimusten hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
on delegoitu vesihuollon toimialajohtajalle kuntatekniikan puitesopimuk-
sen käsittelyn yhteydessä. Palvelusopimukset tulevat voimaan, kun os-
apuolet (jäsenkunnat ja HSY) ovat allekirjoittaneet sopimukset.  Mah-
dolliset muut hulevesiin liittyvät aiemmat kahdenväliset palvelusopi-
mukset tai muut niitä koskevat päätökset kumoutuvat  hulevesisopi-
muksen voimaan tullessa. 

Sopimus hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella

Sekaviemäröintialueen hulevesien hallinnasta on laadittu erillinen sopi-
mus HSY:n ja Helsingin välille. Muilla jäsenkaupungeilla ei ole sekavie-
märöintiä. Sopimus on laadittu soveltuvin osin samoilla periaatteilla 
kuin hulevesisopimus.

Kustannukset ja maksut

Vesihuoltolain 19 a §:n mukaan vesihuoltolaitos perii kunnalta kustan-
nuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hule-
vesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä, jos vesihuoltolai-
tos vastaa huleveden viemäröinnistä kunnassa. HSY:n hulevesiviemä-
röintialueella yleisten alueiden osuudeksi on laskentamallien avulla 
saatu 22 % (sama kaikissa jäsenkunnissa). HSY:n hulevesiviemäröin-
nin kokonaiskustannuksista kaupunkien yleisten alueiden osuus on tä-
ten 22 % ja yksityisten kiinteistöjen 78 %. HSY perii kaupunkien kus-
tannusosuuden niin sanottuna korvauksena yleisten alueiden hulevesi-
viemäröinnistä ja yksityiset kiinteistöt maksavat erillistä sopimusperus-
teista (yksityisoikeudellista) hulevesimaksua HSY:lle.

Jäsenkaupunkien maksut HSY:lle tulevat maksettavaksi vaiheittain. 
Maksuosuus on vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 
täysimääräinen. Helsingin kaupungin maksu nykyhetken kustannusta-
sossa erillis- ja sekaviemäröidyltä alueelta on vuonna 2019 n. 1,1 milj. 
euroa, 2020 n. 2,3 milj. euroa ja 2021 n. 3,4 milj. euroa. Täysimääräi-
sestä maksusta erillisviemäröidyn alueen osuus on n. 2,8 milj. euroa ja 
sekaviemäröidyn alueen osuus 0,6 milj. euroa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n mukaan kunta voi periä kunnan 
hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi 
vuosittaisen maksun (julkisoikeudellinen maksu) hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hel-
singin kaupungin hulevesikustannukset olivat vuosien 2014-16 aikana 
keskimäärin 6 milj. euroa vuodessa. Kun HSY:lle maksettava täysimää-
räinen korvaus yleisten alueiden hulevesiviemäröinnistä huomioidaan, 
ovat kaupungille muodostuvat hulevesikustannukset vuodesta 2021 al-
kaen noin 9-10 milj. euroa vuodessa.  Mikäli näiden kustannusten kat-
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tamiseksi aletaan periä kunnan (julkisoikeudellinen) hulevesimaksua, 
niin täyskatteisena se aiheuttaisi tavalliselle pientalolle noin 90-130 eu-
ron maksun vuodessa. HSY perii lisäksi asiakkailtaan sopimusperus-
teista hulevesimaksua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Saatekirje
2 1A_Hulevesisopimus_Helsinki
3 4_Sekavesisopimus_Helsinki
4 1B_Liitekartta_1_Helsinki_huleveden_viemarointialue
5 1C_Liitekartta_2_Helsingin_hulevesijärjestelmän_vaikutusalue
6 2_Taustaraportti
7 3_Taustaraportin_liite_yleisten_alueiden_osuus (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki

Tiedoksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 270

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus

a) hyväksyy hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymän (myöhemmin HSY) ja jäsenkuntien kesken ehdolla, että 
muut jäsenkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset

b) hyväksyy HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osal-
ta (sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän)

c)  oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen 

d) oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa 
merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joi-
den tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista

e) hyväksyy hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleve-
den viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se as-
tuu voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ol-
lessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräi-
nen

f) valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryh-
män (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden hu-
leveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana 
olevat laskelmat vuosittain

g) hyväksyy HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen huleve-
sien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjoh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen   

h) oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hule-
vesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja 
määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa se-
kaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista

i) hyväksyy HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden huleve-
sien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se astuu voi-
maan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Raimo K Saarinen, maankäyttöjohtaja, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen(a)hel.fi
Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285
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paula.nurmi(a)hel.fi
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§ 600
Gasum Oy:n kanssa solmittava sopimus maakaasuputken siirtämi-
sestä

HEL 2018-004076 T 10 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Gasum Oy:n kanssa 
solmittavan sopimuksen maakaasuputkiston siirtämisestä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön allekirjoittamaan edel-
lä mainitun sopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus maakaasun siirtoputkiston siirtämisestä ja sen korvaamisesta
2 Perussuunnittelun loppuraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sopimuksen tausta

Maakaasun siirtoputkisto on rakennettu pääsääntöisesti 1980-luvulla 
sen aikaisen maakaasuputkistoista annettujen säädösten, rakentami-
sen standardien ja määräysten mukaisesti. Maakaasuputki kulkee tii-
vistyvien asuinalueiden läpi sekä uusien liikennehankkeiden (mm. Rai-
de-Jokeri) alueilla. Maakaasuputken siirtoon on ilmennyt tarve useilla 
alueilla, koska vanhan standardin mukaisesti toteutettujen putkien tur-
vaetäisyysvaatimukset eivät mahdollista uutta suunnitelmien mukaista 
maankäyttöä. Esimerkiksi rakenteilla olevan Suursuon uuden päiväko-
din käyttöönottaminen ei ole mahdollista ennen kuin maakaasuputken 
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siirto alueella on tehty. Maakaasuputken uudella linjauksella pyritään 
samalla ennakoimaan tulevia maankäytön muutoksia ja välttymään put-
kiston siirtämiseltä useaan kertaan.

Kaasuputkiston uutta linjausta on valmisteltu Gasum Oy:n ja kaupungin 
yhteistyöllä siten, että tavoitteena on ollut parhaan sijaintivaihtoehdon 
löytäminen ja kustannustehokkuus siirron toteuttamisessa. Maakaasu-
putkiston siirron suunnittelukustannusten korvaamisesta on päätetty 
erikseen kaupunkiympäristön toimialalla. Maakaasuputkiston siirtämi-
sestä tehdyn perussuunnittelun loppuraportti on asian liitteenä 2.

Maakaasuputken omistajana ja käyttöoikeuden haltijana Gasum Oy:n 
on itse suunniteltava sekä suoritettava maakaasuputkiston siirto, jonka 
kustannukset kaupunki on velvollinen korvaamaan. Kaupunkiympäris-
tön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on neuvo-
tellut Gasum Oy:n kanssa molempia osapuolia tyydyttävän sopimuk-
sen, jolla sovitaan maakaasuputken siirrosta ja siirrosta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Hyväksyttävällä sopimuksella sovitaan maakaasun siirtoputkiston muu-
toksien toteutuksesta ja toteutuksesta aiheutuvien kustannusten kor-
vaamisesta sopimuksen liitekarttojen mukaisissa kohteissa, joita ovat:

1. Patola, Käskynhaltijantie putkimuutos DN400 (liitteenä olevan sopi-
musluonnoksen liite 1; Aluekartta Patolan lähtö-Pirkkola, piirustus no. 
3060058_1-04-00002, lehti 1/3, 1.1. VE1 Puisto 2,5 km mukaisesti)

2. Maunula putkimuutos DN400 (liitteenä olevan sopimusluonnoksen 
liite 2; Aluekartta Patolan lähtö –Pirkkola, Pirkkola - Lassilan lähtö pii-
rustus no. 3060058_1-04-00004, lehti 3/3, 2.1. VE1 Suursuonlaita-Pir-
jontie - Pirkkolantie 0,8 km mukaisesti)

3. Ruskeasuon haaran putkimuutos DN100 0,2 km, joka noussut esiin 
perussuunnittelun jälkeen Raide-Jokerin suunnittelussa (liitteenä ole-
van sopimusluonnoksen liite 7; Ruskeasuon haara DN100 muutos, pii-
rustus no. 1060015_2-01-00003)

Gasum Oy on sopimuksen mukaan velvollinen valvomaan hankkeen 
toteutuksessa myös Helsingin kaupungin etua ja että laskutettavat kus-
tannukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia. 

Sopimus on kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä 1.

Kustannusarvio
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Sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki vastaa maakaasuputken 
siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset veloitetaan toteutu-
neiden kustannusten mukaisesti lisättynä Gasum Oy:n hallinnollisilla 
kuluilla (12%). Sopimuskohteen laskutusarvio on noin 17 875 000 (alv 
0%). Sopimuksen mukaan kustannusarviota ei saa ylittää ilman erillistä 
neuvottelua/sopimusta osapuolten välillä. 

Lisäksi Gasum Oy veloittaa erikseen toteutuneiden kustannusten mu-
kaan mahdolliset asiakkaille maksettavat kaasun käyttökatkoskustan-
nukset (noin 10 000 euroa), LNG:n syötön aiheuttamat kustannukset lii-
tostyön aikana (noin 20 000 euroa), liitostöiden vaatimat ulospuhallus-
kaasujen kustannukset (noin 30 000 euroa), operointi- ja liitostyökus-
tannukset (noin 100 000 euroa/osuus/vuosi) sekä käytössä olevan 
maakaasuputkiston turvallisuusvalvontakustannukset (noin 80 000 eu-
roa). 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan sopimuksen mukai-
set maakaasuputkiston siirtämisen kokonaiskustannukset ovat enin-
tään 18 500 000 euroa (alv 0%).

Siirtotyö laskutetaan vuosien 2018-2020 aikana siten, että vuonna 
2018 laskutetaan suunnittelu- ja valmistelukustannukset sekä osa ma-
teriaalikuluista (noin 10 %), vuonna 2019 materiaali-, rakennus- ja 
asennuskulut (noin 50 - 80 %, riippuen Pirkkolantien osuuden toteutta-
mismahdollisuuksista) ja muut laskuttamatta olevat kulut vuonna 2020 
(noin 10 - 40 %, riippuen Pirkkolantien osuuden toteuttamismahdolli-
suuksista).

Rahoitus

Kaupunkiympäristön toimiala on varautunut sopimuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassaan talousarvion 
kohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja 
tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen yhteensä 1,7 miljoonaa eu-
ron määrärahalla. Vuosina 2019 ja 2020 syntyviin kustannuksiin tullaan 
varaamaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettavista esi-
rakentamisen määrärahoista tulevissa toimintasuunnitelmissa sopimuk-
sen edellyttämä rahoitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sopimus maakaasun siirtoputkiston siirtämisestä ja sen korvaamisesta
2 Perussuunnittelun loppuraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Gasum Oy

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 328

HEL 2018-004076 T 10 05 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan korvaamaan Gasum Oy:lle liitteenä 
nro 1 olevan sopimuksen mukaisesti maakaasuputkiston siirtämisen 
kustannuksia enintään kahdeksantoistamiljoonaa viisisataatuhatta (18 
500 000) euroa.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
se oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun sopimuksen. 

Käsittely

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
22 kokouksen asiana nro 10.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Merja Mäkipää, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 36453
merja.makipaa(a)hel.fi
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§ 601
Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin 
luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018

HEL 2018-009028 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingissä 21. - 22.11.2018 pidettä-
vään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen seuraavat edustajat:

 Jan Vapaavuori 
 Pia Pakarinen 
 Harry Bogomoloff 
 Ulla-Marja Urho (22.11.) 
 Anni Sinnemäki 
 Sanna Vesikansa 
 Otso Kivekäs 
 Veronika Honkasalo 
 Björn Månsson
 Nasima Razmyar
 Kaarin Taipale
 Mari Rantanen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta ni-
metä edustajiksi Jan Vapaavuoren, Pia Pakarisen, Harry Bogomoloffin 
ja Ulla-Marja Urhon (vain 22.11.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Otso Kivekkään ehdotuksesta ni-
metä edustajiksi Anni Sinnemäen, Sanna Vesikansan ja Otso Kivek-
kään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Veronika Honkasalon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Nasima Razmyarin ja Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Mari Rantasen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkokutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon 
tapaaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä nimetyt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Helsingissä 21.- 22.11.2018 pidettä-
vään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen seuraavat edustajat:








Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään Helsingissä 21. – 22.11.2018. Tapaamisessa keskustellaan 
kuutoskaupunkien ajankohtaisista asioista sekä kaupunkien välisestä 
yhteistyöstä. Aiemman käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa 21.11. 
noin klo 12 ja päättyy seuraavana päivänä lounaaseen. Tapaamisen 
ohjelma täsmentyy tuonnempana ja jaetaan osallistujille erikseen. 

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeämään tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan 
myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 168 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/28
17.09.2018

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkokutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon 
tapaaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä nimetyt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 560

HEL 2018-009028 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

10.09.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi
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§ 602
Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle ja 

Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Talous-

hallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle ja 

Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
7-8 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen 
Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
10-13 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 603
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 37. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 10.9.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 11.9.2018
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 11.9.2018
- ympäristö- ja lupajaosto 14.9.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.9.2018
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 11.9.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 13.9.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 172 (175)
Kaupunginhallitus

Asia/30
17.09.2018

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

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
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

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 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 602 
ja 603 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 597, 599, 600 ja 601 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.09.2018.


