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Kokousaika 29.10.2018 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria poissa: 672 §
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel poissa: 675 §
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

poissa: 672 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen

poissa: 665 §
Vuorjoki, Anna varajäsen

poissa: 665 §

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri

poistui 16:51, läsnä: 663 - 672 §
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri

poistui 16:09, läsnä: 663 - 664 §
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Malinen, Matti talousarviopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:26, läsnä: 
667 - 669 §

Pasuri, Miia tiimipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:30, poistui 16:51, läsnä: 
672 §

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
663 - 671 §

Esittelijät

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
663 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
664 - 665 §, 667 - 682 §

Juha Summanen hallintojohtaja
666 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
663 - 682 §
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§ Asia

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

664 Asia/2 V 7.11.2018, Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan 
muuttaminen (nro 12485)

665 Asia/3 V 7.11.2018, Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen 
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymälle

666 Asia/4 V 7.11.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston varajäsenen valinta

667 Asia/5 V 14.11.2018, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

668 Asia/6 V 14.11.2018, Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

669 Asia/7 V 14.11.2018, Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

670 Asia/8 Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta

671 Asia/9 Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympä-
ristön toimialalle

672 Asia/10 Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

673 Asia/11 Lausunto Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntömuutoksesta

674 Asia/12 Lausunto valtiovarainministeriölle valtioneuvoston selonteon luonnok-
sesta "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella"

675 Asia/13 Lausunto Helsingin pelastuskoulun lakkauttamista koskevasta sisämi-
nisteriön suunnitelmasta

676 Asia/14 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan 
kehittämistyöryhmän mietinnöstä

677 Asia/15 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien latauspis-
teiden rakentamista Laajasalon uuteen ostoskeskukseen kaupungin 
hallinnoimiin tiloihin

678 Asia/16 Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja kotihoi-
don tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointikerto-
muksen yhteydessä

679 Asia/17 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kuljetuspalvelujen pikati-
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lausmatkojen tarpeen arvioinnista

680 Asia/18 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022

681 Asia/19 Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

682 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 1 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/1
29.10.2018

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

§ 663
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 Tomi Se-
vanderin ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon ja 
Marcus Rantalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Daniel Sazono-
vin.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Otso Kivekäs

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi 
Sevanderin ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon ja 
Marcus Rantalan.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Otso Kivekäs

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 664
V 7.11.2018, Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaa-
van muuttaminen (nro 12485)

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 
54178 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 14.11.2017 päivä-
tyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muutoksen piirustuksen nu-
mero 12485 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 54170.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hallintokantelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee osaa urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueen tontista 54178/2 sekä katu- ja puistoalueita, jotka 
sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien ja Mosaiikkiraitin 
välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, monikäyttöisen 
lukiorakennuksen rakentamisen Vuosaareen.

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaat-
teiden (kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016, 377 §) mukaisen 
uuden lukiorakennuksen toteuttaminen. Alueelle on suunniteltu raken-
netussa ympäristössään elämyksellistä, monitoimista koulurakennusta 
900 oppilaalle jalankulkuympäristön monipuolisuutta painottaen. 

Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely, 
jonka lähtökohtana tämä asemakaavan muutos toimii. Asemakaavan 
muutoksen jatkosuunnittelua on tehty rinnakkain neuvottelumenettelyn 
kanssa. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos on lainvoimainen 
neuvottelutuloksen selvitessä tavoiteaikataulun mukaisesti keväällä 
2019.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m². Korttelitehokkuus on ek=2,5. Palvelu-
hanke ei aiheuta suoraa lisäystä asukasmäärään.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi 
opiskelu-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi alueen asukkaille. Uusi lu-
kiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa toimien osa-
na sen luontevaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien verkostoa julkisen 
liikenteen äärellä. Välittömästi Ulappasillan pohjoispäässä sijaitseva jul-
kinen rakennus heikentää Vuotien estevaikutusta keskusta-aluetta ym-
päröivillä alueilla vahvistaen kaupunginosan yhteisöllisyyttä.

Kehittyvää kävely-ympäristöä Kallahdesta Vuotien yli ja metroaseman 
suunnalta keskustaan vahvistetaan uudella Mosaiikkikujalla. Mosaiikki-
kujan alla kulkeva ajoyhteys palvelee uuden lukion korttelin lisäksi Vuo-
saaren Urheilutaloa korttelissa 54090 ja Mosaiikkitorin pysäköintilaitos-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
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ta sekä tukee rakentamattoman korttelin 54178 toteuttamista suunnitte-
luperiaatteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnit-
teluperiaatteet 15.11.2016 (377 §). Suunnitteluperiaatteiden mukaan lu-
kio siirtyy metroaseman läheisyyteen. Opetustilojen monikäyttöisyyttä 
parannetaan. Varaudutaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen ti-
latarpeeseen. Lisäksi suunnitteluperiaatteet määrittelevät lukion tavoit-
teellista, tiivistä ja käveltävää kaupunkiympäristöä. 

Alue on rakentamaton ja mielletään nykyisellään osaksi puistoaluetta. 
Aluetta rajaavat etelässä Tyynylaavantie, lännessä Ulapparaitti ja poh-
joisessa Mosaiikkiraitti. Alueen itäpuolella on pysäköintikenttä. Alueen 
halki kulkee Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakasliikenteelle vuok-
rattu yhteys.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Kaavan mukaan 
alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä 
puisto- ja katualuetta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 22.12.2017–29.1.2018, ja 
siitä saatiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat lukiorakennuksen 
julkisivun käsittelyyn ja mittakaavaan Mosaiikkipuiston suunnalla.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus), liikenneliikelaitoksen (HKL) ja pelastuslautakunnan 
lausunnot.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pohjavesien suojele-
miseen, melun- ja tärinäntorjuntaan ja ilmanlaadun varmistamiseen, 
Mosaiikkiraitin alla olevan putkiston turvaamiseen rakenteineen sekä 
palotekniseen suunnitelmaan.

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimi ilmoittivat, ettei niillä 
ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Julkiset rakennukset 26 milj. euroa
Katu- ja aukioalueet 3 milj. euroa
Kansi- ja alikulkurakenteet 3,5 milj. euroa
Maaperän kunnostaminen 2,5 milj. euroa
Yhteensä 35 milj. euroa

Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on pormestarin talousarviossa 
vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungille 
aiheutuu kustannuksia yleisten alueiden uudelleenjärjestelystä, alueelle 
tulevista kansirakenteista sekä alikulkurakenteesta. Näiden kustannus-
ten arvioidaan olevan yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Maaperän mahdollisesta kunnostuksesta ja jätteitä sisältävien masso-
jen käsittelystä tulee aiheutumaan kustannuksia. Maaperän pilaantu-
neisuuden kunnostamisen kustannukset ovat arvioitu olevan noin 2,5 
miljoonaa euroa.

Kustannusarvio ei sisällä väliaikaisjärjestelyjen kustannuksia.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavakar-
tan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen 
nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti 
kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.
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Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tarpeen aset-
taa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 14.11.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitos
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.10.2018 § 462

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 14.11.2017 päivätyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12485 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54178 tonttia 2 sekä ka-
tu- ja puistoalueita (muodostaa uuden korttelin 54170).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. 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.

Käsittely

02.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 8 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/2
29.10.2018

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

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 31

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Keski-Vuosaaren osa-alueelle Vuosaa-
ren kaupunginosaan seuraavaa uutta nimeä:

Mosaiikkikuja–Mosaikgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (geologia); liitynnäinen, Mosaiikkipuiston ja alu-
een muiden määriteosan ’mosaiikki’ sisältävien nimien mukaan. 

Alueen nimistössä käytetty mosaiikki-aihepiiri on johdettu alueella voi-
massa olevista kiviaiheisista nimistä ja geologian aihepiiristä. Kielitoi-
miston sanakirjassa: mosaiikki ’pienistä palasista tehty kuva- tai koris-
tepinta’.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 47

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Vuosaaren uudesta lukiorakennuksesta on laadittava palotekninen 
suunnitelma, joka on hyväksytettävä pelastuslaitoksella. Rakennuksen 
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suunnittelussa tulee ottaa huomioon 1.1.2018 voimaan tuleva uusi ym-
päristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Muutoin pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Vuosaaren uuden lu-
kion asemakaavan muutosehdotukseen nro 12485.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 39

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12485 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12485
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 32/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.8.2017
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.
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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

Opetusvirasto 11.5.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Opetusvirasto on toiminut tiiviissä yhteystyössä kaavoittajan kanssa 
Vuosaaren keskustan asemakaavan suunnittelussa. Lukiolle on varattu 
tontti joka on keskeisellä paikalla lähellä metroasemaa. Opetusvirastol-
la ei ole muuta kommentoitavaa kun että suunnittelun edetessä on huo-
mioitava oppilaiden turvallinen liikkuminen, lukion huoltoliikenne sekä 
lukion pihan sijoittelu.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1280-00/17 (Vuosaaren keskustan 
asemakaavojen muutokset). Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Suunniteltava alue Vuosaaren metroaseman ympäristössä rajautuu 
pohjoisessa Vuosaarentiehen, etelässä Sokeritoriin, idässä Keltakane-
linkujaan ja Porslahdentiehen ja lännessä Mosaiikkipuistosta Ulappasil-
lalle ja Valkopaadentietä Sokeritoriin. 

Asemakaavan muutokset koskevat Vuosaaren keskustan kehittämistä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.11.2016 hyväksymien Vuosaaren 
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti elinvoimaiseksi, viihtyi-
säksi ja elämykselliseksi alueelliseksi keskukseksi. Jatkossa keskustaa 
kehitetään kohti keskustatoimintojen alueita, jossa pyritään painotta-
maan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä sekä asumista, liiketiloja ja 
palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa elinvoimaisen keskustan raken-
taminen omaleimaiselle Vuosaaren kaupunginosalle. 
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Alueen asemakaavat tullaan laatimaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren 
lukion tontista metroaseman läheisyydessä. Keskusta-alueen kehittä-
misestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. 

Alueita yhdistävät katu- ja aukiotilat suunnitellaan suunnitteluperiaattei-
den mukaisesti elämykselliseksi ympäristöksi jalankulkijoiden mittakaa-
va huomioiden. Suunnittelussa varaudutaan julkisen liikenneverkon ke-
hittymiseen tulevaisuudessa. 

Rakennusvirasto pitää asemakaavan muutoksia ja massiivista täyden-
nysrakentamista sekä yleisten alueiden kehittämistä erittäin kannatetta-
vina hankkeina. Alue on jäänyt väljäksi ja vaikuttaa jokseenkin keske-
neräiseltä. On erittäin hyvä asia, että nyt lähdetään toteuttamaan ur-
baania ja viihtyisää Vuosaaren aluekeskustaa.

Suunnittelualueen katu- ja viheralueiden ratkaisut ovat paikoittain karun 
ja väliaikaisen tuntuisia. Toivottavaa on, että kaavatyössä selvitetään 
myös asukkaiden toiveita aukioille ja viheralueille. Esimerkiksi säilyvän 
Mosaiikkipuiston tulevaa luonnetta tulisi kartoittaa, jotta sen identiteettiä 
voitaisiin kohentaa. 

Tonttien ja yleisten alueiden välillä on paikoittain suuria korkeuseroja. 
Rakennusvirasto toivoo, että järjestettävässä kilpailussa huomioitaisiin, 
millä tavalla nykyiset haastavat korkeuserot voitaisiin kuroa kiinni tai 
yhteen sovittaa tulevien tontilla olevien rakennuksien kanssa. Esimer-
kiksi vilkkaasti käytetyn Mosaiikkiraitin pituuskaltevuus on haastava ja 
korkeuserot suuret ympärillä olevien tonttien kanssa. 

Koska alueella on ja tulee olemaan paljon kovaa pintaa, on hyvä, että 
viherkattojen käyttöä suositaan hulevesien hallinnassa. Rakennusviras-
to kehottaa, että koko suunnittelualueen hulevesiä tarkastellaan tässä 
varhaisessa vaiheessa, ennen kuin yksittäiset asemakaavat lähtevät 
toteutumaan. Mahdollisen sadepuutarhan tarvetta ja sijoittumista voisi 
tutkia. Mahdollinen sadepuutarha voisi olla yksi potentiaalinen elävöit-
tävä elementti esim. Mosaiikkitorin tuntumassa.

Alueelle F kaavaillaan puutalorakentamista. Alueen komeaa männikköä 
tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

HEL 2016-014143 T 10 03 03
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Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutos sekä Vuosaaren uusi lukiorakennus 
ja sen ilta- ja viikonloppukäyttö

Nuorisoasiainkeskuksen Vuosaaren nuorisotyöyksiköllä on Vuosaares-
sa kaksi nuorisotilaa, Kallahden ja Merirastin nuorisotalot. Molemmissa 
on liikuntasali ja muita tiloja. 

Tilat ovat hyvin aktiivisesti alueen nuorten ja järjestöjen käytössä. 
Käyntikertoja tiloissa oli vuonna 2016 yhteensä lähes 65 000, joista 32 
000 oli nuorten käyntikertoja omassa toiminnassamme, ja myös noin 
32 000 lasten, nuorten ja aikuisten käyntikertoja alueen järjestöjen, eri-
tyisesti maahanmuuttajajärjestöjen toiminnassa. Tilat ovat käytössä 
seitsemän päivänä viikossa, lähes läpi vuoden.

Kannanottomme uuden lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytöstä 
pohjaa omien tilojemme käyttökokemuksiin ja vuosaarelaisilta nuorilta 
kerättyyn tietoon.

Liikuntatiloja nuorille

Keräämme Vuosaaressa vuosittain kattavasti tietoa nuorten toiveista ja 
tarpeista alueen palveluiksi. Vuoden 2016 huhtikuussa kävimme läpi 
kaikki alueen 7. ja 8. luokat. 

Nuoret tuovat näissä kyselyissä toistuvasti esiin tarpeen erilaisille lii-
kuntatiloille. 

Erityisesti tuodaan esille jalkapallon, koripallon ja futsalin harrastus-
mahdollisuudet. Tiloja toivotaan sekä sisäliikuntaan (salit) että ulos (te-
konurmi, valaistu koripallokenttä).

Tärkeää sisäliikuntatiloissa (salit) on, että tilat ovat helposti ja maksut-
tomasti nuorten käytettävissä. Koulun tilojen omatoimikäytön suunnitte-
lussa onkin tärkeää toteuttaa lukituksen ja kulunvalvonnan ratkaisut si-
ten, että iltojen ja viikonloppujen toiminnallinen käyttö onnistuu ilman 
vahtimestareita tai muuta valvovaa henkilöstöä. Lisäksi tilaratkaisut tu-
lee nuorisoasiainkeskuksen mielestä suunnitella logistisesti siten, että 
kulku omatoimikäytössä oleviin tiloihin ja saleihin sekä pukuhuoneisiin 
tehdään turvalliseksi koulun irtaimistolle osastoimalla tilat muun muas-
sa väliovien lukituksilla.

Tärkeää ulkoliikuntapaikoissa (tekonurmi, koripallokenttä) on, että piha-
alue valaistaan siten, että kenttien käyttö mahdollistuu ja on myös tur-
vallista kouluajan ulkopuolella ja pimeän aikaan.

Lisäksi olemme huomanneet, että omat tilamme eivät palvele tanssin 
harrastamista niin hyvin kuin mihin alueella olisi tarvetta. Huoneemme 
ovat liian pieniä tanssille, saleissamme ole peilejä, ja salit ovat muuten-
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kin käytössä koko ajan. Uuteen rakennukseen olisi hyvä saada ainakin 
yksi tai useampi suuri sali, jossa on suljettavat, suojatut peilit.

Musiikin ja taiteen perusopetus Vuosaaressa

Nuorisotaloilla Kallahdessa ja Merirastissa on pienimuotoiset musiikin 
harrastamis- ja äänitysmahdollisuudet. Korkean profiilin pitkäjänteinen 
musiikinopetus ja musiikkitoiminta olisi erittäin tarpeellinen ja tervetullut 
lisä Vuosaaren palveluvalikkoon. 

Kansalaistoiminta

Alueella toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä, erityisesti maahanmuuttaja-
järjestöjä. Viikonloppu- ja iltakäytössä oleviin kokoustiloihin tuo lisäar-
voa pienoiskeittiön käyttömahdollisuus.

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä Vuosaaren lukion 
uudistamista monipuoliseksi oppimis- ja toimintakeskukseksi. Sen si-
jainti Vuosaaren keskustassa metroaseman ja kaupallisten palvelujen 
läheisyydessä lisää keskuksen vetovoimaisuutta myös nuorten vapaa-
ajalla. Nuorisoasiainkeskus haluaa olla kiinteästi mukana lukion suun-
nittelussa hankkeen alusta lähtien. 

Lisätiedot
Kaisa Kivelä, toiminnanjohtaja, Vuosaaren nuorisotyöyksikkö, puhelin: 310 33089

kaisa.kivela(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, Kehittämisosasto, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 3.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunnon kohteena oleva kaava-alue on Vuosaaren keskusta.

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraa-vat asiat:

Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suoritet-
tavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huomioon 
metroliikenteen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja täri-
nähaitat. Liikennelaitos-liikelaitos ei voi taata omilla kunnossapitotoi-
minnoilla melutason ja tärinän alentumista.
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Pysäköintialueen ja muiden rakennelmien perustusten tekeminen ei 
saa aiheuttaa metrokiinteistön perustuksen ja metroradalla penkereen 
sortumia.

Työnaikaiset rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä huolto-, hä-
täpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia alueella on).

Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja lou-
himisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnittelu, kos-
kien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia rakennelmia ja ti-
loja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapahtuva rakentami-
nen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustaa suunnitellaan monipuoliseksi, elinvoimaiseksi, 
viihtyisäksi ja kävelypainoitteiseksi alueeksi. Tavoite luoda edellytykset 
laadukkaalle keskustamaiselle alueelle tulevaan raideliikenteen solmu-
kohtaan on kannatettava. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesti 
ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Mosaiikkikorttelin, Tehtaanpuiston koululta vapautuvan tontin, Porslah-
denpolun ja kauppakeskuksen alueelle ollaan suunnittelemassa liike-, 
toimitila- ja asuinrakennuksia. Ennen tonttien kaavoittamista ns. hybri-
dirakennuksille tulisi selvittää, saadaanko ratkaisusta selvästi hyötyä 
verrattuna toimintojen sijoittamisesta korttelin sisällä itsenäisiin raken-
nuksiin. Hybridiratkaisut tuottavat haasteita hankkeiden aikatauluttami-
seen, sekä monimutkaisia rahoitus- ja sopimusjärjestelyjä. Sitoutunei-
den muiden toimijoiden mahdollinen puuttuminen viivästyttäisi asunto-
hankkeiden rakentamista.

Alueen pysäköintiratkaisun on kaavailtu olevan ensisijaisesti rakenteel-
linen. Pysäköintiratkaisut tulisi toteuttaa siten, että niille varattu tila on 
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pysäköintitarpeiden mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuessa muokat-
tavissa muuhun käyttöön. Esimerkiksi erilliset pysäköintitalot ovat hel-
pommin korvattavissa myöhemmin muulla rakentamisella, kuin muuhun 
rakentamiseen rakenteellisesti lomittuvat ratkaisut.

Katualueiden mittakaavan suunnitteleminen jalankulkijoille miellyttäväk-
si on kannatettava tavoite. Katutilan ja ajoväylien leveyden ja kadun 
tarkempien suunnitteluratkaisujen tulee mahdollistaa pelastusteiden ja 
nostopaikkojen sijoittaminen ajoradoille ja kevyenliikenteen väylille. Täl-
löin myös matalamman keskipinta-alan asuntotuotanto kustannuste-
hokkaasti on mahdollista, ja asunnot voidaan suunnata parhaisiin il-
mansuuntiin ja näkymiin. Tulee myös varmistaa, että pysäköintipaikat, 
raitiotien virtajohdot, valaisimet tai katupuut eivät estä pelastusajoneu-
von kääntymistä kadulta pihalle tai kevyen liikenteen väylälle.

Rakennusten rungon rakenneratkaisun määrittelemistä asemakaavas-
sa tulisi välttää. Puurakentamisen edistämistavoitteet voidaan kaava-
määräyksen sijaan huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi tontinluovu-
tusehdoissa. 

Mikäli asemakaavalla halutaan kuitenkin, erityisistä syistä, jossakin 
kohtaa määrätä puurakentamista, tulisi mahdollistaa rakennukselle sel-
keä, tyypittyvä, puurakentamisen mittoihin soveltuva massoittelu. Urak-
kakilpailun onnistumisen edellytysten parantamiseksi eri puurakenta-
mistekniikoita tulee olla mahdollista soveltaa ja kilpailuttaa. Samalla tu-
lee välttää muita hankkeen kustannuksia nostavia ratkaisuja (mm. kalliit 
perustamiskustannukset, kansirakenteet, viherkatot).  

Varjostus-, tuulisuus- ja meluselvitykset tulee tehdä huolellisesti jo kaa-
vavaiheessa. Samoin tulee tutkia maaperän rakentamiskelpoisuus ja 
mahdolliset haitta-aineet riittävässä laajuudessa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Marja-Liisa Heikkilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32396

marjaliisa.heikkila(a)att.hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutokset

Suunnittelualue sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Alueelle tyypilliset pak-
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sut siltti- ja hiekkakerrokset ovat kairausvastuksen perusteella tiiviydel-
tään löyhiä sekä keskitiiviitä. Myös tiiviitä kerroksia esiintyy. Siltti- ja 
hiekkakerrosten välissä esiintyy linssimäisiä savikerroksia mm. alueen 
koillis- ja luoteisosissa. 

Suunnittelualueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3…+5, maanpin-
nan ollessa noin tasolla +8...+15. Kohde sijoittuu tärkeälle pohjavesia-
lueelle, jonne rakentaminen edellyttää rakennusvalvontaviraston julkai-
semien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Alueelle on suunnitteilla myös ympäristöään korkeampaa rakentamista 
Mosaiikkikortteliin, Columbuksen pysäköintialueen kohdalle sekä Aro-
mikujan alueelle. Mahdollisten yli 16 kerroksisten rakennusten suunnit-
telussa on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston 
Korkean rakentamisen menettelyohjetta (2012).

Urheilutalo ja Mosaiikkikortteli

Maakerrosten paksuus on suurimmillaan tällä osalla suunnittelualuetta. 
Mosaiikkikorttelin kaakkoisosassa Vuotien kohdalla maakerrosten pak-
suus on noin 3…5 m, mutta pohjoiseen ja länteen kuljettaessa kerros-
paksuus kasvaa voimakkaasti. Mosaiikkiraitin pohjoispuolella, Urheilu-
talon ympäristössä kairaukset ovat päättyneet noin 10…33 m syvyy-
teen maanpinnasta. Pohjamaa on pääosin silttiä sekä hiekkaa, mutta 
alue on aikoinaan toiminut myös soranottopaikkana ja tämän jälkeen 
aluetta on täytetty sekalaisilla maa-aineksilla, kuten rakennusjätteellä ja 
savella. 

Urheilutalon alueella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Vaihtoehtoisesti anturaperustus massanvaihdon varaan voi olla 
mahdollinen. Arvioitu massanvaihto on n. 5 m syvyyteen maanpinnas-
ta. Mosaiikkiraitin eteläpuolella Mosaiikkikorttelissa kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan varaan. Tätä korkeampien ra-
kennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtaisesti suunnit-
teluvaiheessa. 

Koulun tontti, Columbuksen pysäköintirakennus ja Porslahdenpolku

Tehtaanpuiston koulun alueella kitkamaakerrosten paksuus on olemas-
sa olevien porakonekairausten perusteella noin 0…15 m. Välittömästi 
koulun länsipuolella maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti ja kai-
raussyvyydet ovat noin 10...30 m. Koulurakennuksen länsipuolella 
esiintyy myös savea. Columbuksen pysäköintirakennuksen ja Porslah-
denpolun alueilla kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden kairausten 
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perusteella kyseessä ovat kitkamaa-alueet, mutta maakerrosten pak-
suutta ei voida luotettavasti arvioida.

Koulun länsipuolella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Koulun tontilla, Columbuksen pysäköintirakennuksen kohdalla 
ja Porslahdenpolulla kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa 
vastaavien rakennusten arvioitu perustamistapa on anturaperustus 
pohjamaan varaan. Tätä korkeampien rakennusten perustamistapa on 
määritettävä yksityiskohtaisesti suunnitteluvaiheessa. 

Porslahdenkuja

Porslahdenkujan alueella kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden 
kairausten perusteella kyseessä on kitkamaa-alue, mutta maakerrosten 
paksuutta ei voida kairausten vähyydestä johtuen arvioida.

Kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten 
arvioitu perustamistapa on anturaperustus pohjamaan varaan.

Aromikuja ja kauppakeskus Columbus

Kairausten perusteella maakerrosten paksuus on pienimmillään alueen 
länsiosissa, paikallisesti myös avokalliota esiintyy. Itään päin kuljettaes-
sa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet alu-
een keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m. Pohjamaa on hiekkaa. Pai-
koin esiintyy pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maan-
pinnasta.

Aromikujalla ja kauppakeskus Columbuksen alueella kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan tai kallion varaan. Tätä kor-
keampien rakennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtai-
sesti suunnitteluvaiheessa.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 665
V 7.11.2018, Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen 
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
velukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Ulla-Marja Urho

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
integraatio

4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-
muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-
tio_26.4.2018.lopullinen

6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (21.8.2018 § 193), että Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
velukokonaisuuden päivystystoiminta siirretään Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.    

Päivystyksen järjestäminen

Terveydenhuoltolain 24 §:n mukaan kunnalla on alueensa asukkaiden 
sairaanhoitopalvelujen järjestämisvastuu. Kunnalla on vastuu myös ter-
veydenhuoltolain 50 §:ssä säädetyn kiireellisen hoidon järjestämisestä.

Terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa säädetään mm. HUSin sekä 
eräiden muiden sairaanhoitopiirien velvollisuudesta järjestää laajan ym-
pärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. 
Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy 
tarjoamaan laajasti palveluja usealla lääketieteen erikoisalalla ympäri-
vuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat terveydenhuollossa 
tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. 
Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivys-
tysyksiköitä. 

Kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edelly-
tykset määritellään valtioneuvoston asetuksessa 583/2017. Asetuksen 
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mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että tervey-
denhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saatavilla kaik-
kina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erilli-
sessä päivystyksen toteuttamista varten suunnitellussa ympäri vuoro-
kauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympärivuorokautinen päivystys 
on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-
päivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista 
muuta johdu.

Yhteispäivystykseen siirtymisen (integraation) valmistelu

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn vuoden 2018 talousarvion ja HUSin 
hallituksen joulukuussa 2017 tekemän linjauksen mukaisesti kaupungin 
päivystystoiminnan (mukaan lukien virka-ajan ulkopuolinen suun ter-
veydenhuollon päivystys) siirto HUSille päätettiin valmistella siten, että 
siirto toteutuu vuoden 2019 alussa. Helsingin sosiaali- ja terveystoimia-
lan vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan ja HUSin-valtuuston hyväksy-
mään talousarvioon perustuen on jatkettu valmistelua Malmin ja Haart-
manin sairaaloiden päivystystoimintojen siirtämiseksi HYKS-sairaanhoi-
toalueelle siten, että päivystys toimii Malmin ja Haartmanin sairaaloissa 
jatkossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivys-
tyksenä.

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatioprojektin loppuraportti 
on liitteenä 1.  

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikat sekä päivystys- ja valvon-
taosastot siirtyvät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päivystystä tukevat 
osastot siirtyvät HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön. Integ-
raatio koskee myös suun terveydenhuollon päivystyksen siirtymistä ra-
joittuen kuitenkin vain virka-ajan ulkopuoliseen suun terveydenhuollon 
päivystykseen, joka siirtyy HYKS Pää- ja kaulakeskus -tulosyksikköön. 
Helsinki jatkaa virka-ajalla päivystystä suun terveydenhuollon osalta. 
Haartmanin ja Malmin sairaalat jäävät Helsingin omistukseen, mutta 
kaupunki vuokraa päivystyksen tarvitsemat tilat näistä sairaaloista HU-
Sille. Haartmanin alainen lasten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskus-
päivystys siirtyy HYKS Lasten ja nuorten sairaudet -tulosyksikköön.

Integraation tavoitteena on yhtenäisen, laadukkaan ja kustannustehok-
kaan päivystyspalvelun tuottaminen Haartmanin ja Malmin sairaaloissa 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä 
7.1.2019 alkaen siten, että palvelun saatavuus, tuottavuus, vaikutta-
vuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaali- ja kriisipäivystys ei siirry 
liikkeenluovutuksessa. Sosiaali- ja kriisipäivystys liitetään terveys- ja 
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päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepal-
veluja.

HUSiin siirtyvien Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoiden sekä 
päivystys- ja valvontaosastojen sosiaalityön palvelut tuottaa jatkossakin 
Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erikseen tehtävän yhteistyösopi-
muksen mukaisesti.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteis-
työtä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille pe-
russopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain la-
kiin ja yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena 
ole osapuolten voiton tavoittelu.    

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminta ja siihen kuuluva 
hoito- ja tukipalveluja antava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen peri-
aattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä 
sovelletaan työsopimuslain 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain 25 §:n säännöksiä.   

Siirtyviä henkilöitä on 539, joista Haartmanin ja Malmin päivystyksessä 
512, psykiatria- ja päihdepalveluissa 7, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 
4, Helsingin sairaalassa 10 sekä hallinto- ja tukipalveluissa 6. Siirto 
koskee kaikkia näissä tehtävissä siirtohetkellä olevia henkilöitä. Kaikkia 
vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla vakinaisen 
viranhaltijan tai työntekijän määräaikainen sijainen. Liitteenä 5 on hen-
kilöstön asemaa koskeva liite.  

Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai 
saman tasoisiin tehtäviin nykyisillä nimikkeillään. Tehtäväjärjestelyissä 
otetaan huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet. 

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaisek-
si voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään 
uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnissa. Henkilöstön asemaa 
koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien 
kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta merkitsi asian tiedoksi 
25.6.2018. 
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Siirrettävien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttö-
omaisuuden arvo on niiden kirjanpitoarvo 31.12.2018.

Liitteenä 7 oleva yhteistyösopimus päivystystoiminnan tuottamisesta ja 
yhteistoiminnan muodoista takaa potilaille päivystyksen toiminnan jat-
kuvuuden ja palvelut.

Liitteenä 8 olevalla ruuhkanpurkusopimuksella varmistetaan sujuvat 
päivystyspalvelut ja hoitopaikkojen määrä ruuhkatilanteissa.

Päivystystoimintojen määrärahojen siirto otetaan huomioon vuoden 
2019 talousarviossa. Päivitystoimintojen menot ja tulot siirtyvät sosiaali- 
ja terveyspalvelujen talousarviokohdalta (5 10 01) Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle (5 10 05). Liitteenä 2 ole-
vien laskelmien mukaan päivystystoimintojen tulot ovat 8,3 milj. euroa 
ja menot ovat 78,27 milj. euroa. Siirtyvien määrärahojen laskelmat pe-
rustuvat tämänhetkisiin arvioihin ja voivat vielä tarkentua.

Kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja eri-
koissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan mer-
kittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittami-
sesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, 
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken.  

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekir-
joittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen alle-
kirjoittamista varten tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oi-
keuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia palve-
luja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.    

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
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integraatio
4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-

muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio
5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-

tio_26.4.2018.lopullinen
6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 193

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
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- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoi-
mintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti, ja

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Käsittely

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Projektipäällikkö, HYKS:n linjajohtaja Veli-Pekka Harjola ja vs. päivys-
tystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen olivat kutsuttuina asian-
tuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 666
V 7.11.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män valtuuston varajäsenen valinta

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi 
(Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon 
vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Markus Kalliola (Kok.) pyytää 15.8.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoi-
mesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.    

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alka-
neeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi varajäsen Kalliolan 
tilalle Seija Muurisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden jäl-
jellä olevaksi ajaksi.     

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat val-
tuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien perus-
pääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valit-
semaan enimmäismäärän viisi jäsentä.      

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 27 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/5
29.10.2018

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

§ 667
V 14.11.2018, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2019 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2021.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 5 mukaisesti
 talousarviovastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelutuloksen 

keskeiset linjaukset
 liitteeksi 6 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021, 29.10.2018
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin, 29.10.2018
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 

vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021
4 Henkilöstötoimikunnan lausunnon liite: JHL:n lausunto talousarvioehdo-

tuksesta
5 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-

tokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 
taloussuunnitelmaehdotukseen

6 Budjettineuvottelujen lopputulos 26.10.2018

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2019 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2021.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019-2021 si-
sältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 

vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021
4 Henkilöstötoimikunnan lausunnon liite: JHL:n lausunto talousarvioehdo-

tuksesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2018 § 648

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.10.2018 saakka.

Käsittely
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11.10.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 29.10.2018 saakka.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 05.10.2018 § 203

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2019 talousarvioksi ja 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaksi (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2019-2021 taloussuunnitelman (liite 1). 

Samalla kansliapäällikkö päätti esittää 1 062 000 euron strategian mu-
kaista lisämäärärahaa. Erittely alla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvio-
ehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 
2019–2021 laatimisohjeet.
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Kaupunginkanslian, (ta-luku 140) talousarvioehdotus on laadittu kau-
punginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena, 127 809 000 euroa. 

Kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 
05 01) talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksy-
män raamin mukaisena,15 790 000 euroa. 

Keskitetysti maksettavien menojen, kaupunginkanslian käytettäväksi 
(ta-luku 150), raami on 141 221 000 euroa vuodelle 2019.Talousarvio 
vuodelle 2019 esitetään 141 310 000 euron suuruisena. Muutokset on 
eritelty alla talousarviokohdittain.

Lisätiedot
Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36314

merja.viiki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 30.08.2018 § 102

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2019 – 2021 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 150

HEL 2018-005239 T 02 02 00
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Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 liitteineen (liite 1).

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
lautakuntien esitysten perusteella jaettavasta kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varatusta 13 miljoonan euron määrärahasta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle 3 700 000 euroa (liite 2).

Lautakunta totesi samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Lisäksi lautakunta totesi, että raamin tiukkuuden vuoksi toimialalla jou-
duttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastusvaikutuksia 
myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon 
vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mahdollisuutta 
käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

"Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ainoa kaupungin  toimiala jossa tu-
lospalkkioita ei ole tällä raamilla mahdollisuus maksaa. Tilanne on kes-
tämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja henkilöstöä on vaihtanut toisille 
toimialoille ja yksityiselle sektorille.

Yhtälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulos-
palkkioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhden-
vertaisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

”Se, että kaupungin strategiaa toteutetaan ja noudatetaan myös käy-
tännössä. Oodiin, biennaaliin ja tanssin taloon varautuminen edellyttää 
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toimialalle määrärahojen lisäyksiä, jottei muuta kulttuuri, kirjasto, nuori-
so- ja liikuntapalveluiden tasoa tarvitse dramaattisesti leikata ”

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Uusi kappale (3) osaksi päätösehdotusta:

Lautakunta toteaa samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi: Lautakunta toteaa, että raamin tiukkuuden vuoksi toi-
mialalla jouduttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastus-
vaikutuksia myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaik-
kojen hoidon vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mah-
dollisuutta käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Kannattaja: Hanna-Kaisa Simojoki

Lautakunta hyväksyi Terhi Peltokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkent-
tiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoi-
toon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville 
mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarustei-
den käyttö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Kannattaja: Laura Varjokari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun "Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ai-
noa kaupungin  toimiala jossa tulospalkkioita ei ole tällä raamilla mah-
dollisuus maksaa. Tilanne on kestämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja 
henkilöstöä on vaihtanut toisille toimialoille ja yksityiselle sektorille. Yh-
tälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulospalk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 33 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/5
29.10.2018

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

kioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Terhi Pel-
tokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Sami Muttilainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Sami Muttilaisen 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää  tärkeänä, että lii-
kuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkenttiä 
käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoitoon 
vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville mahdol-
listetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarusteiden käyt-
tö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Jaa-äänet: 9
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, 
Niilo Toivonen

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Arja Karhuvaaran 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

Sami Muttilainen ja Arja Karhuvaara jättivät päätöksestä eriävän mieli-
piteen.
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Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Stadiin bygataan ja haalitaan mitä kunnianhimoisempia hankkeita. Mal-
japuheissa suitsutetaan taloudellisia vaikutuksia myöten, mutta samalla 
perustuksien annetaan sortua ja palvelut kapenevat kaupungin laajen-
tuessa.

Hienoa kun on projekteja, mutta kaupunki myös eriarvoistuu siinä mää-
rin, ettei biennaaliin lähde perhe, jos fyrkat eivät riitä edes metrolip-
puun, lauttalipusta puhumattakaan. Keskustakirjastoon tarvitaan muu-
takin sisältöä kuin lainausautomaatti ja desing-kalusteet. Samalla mieti-
tään onko meillä varaa pitää edes uimavalvojaa rannalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan sisältöä ei haluaisi asettaa vastakkain, mutta 
niin se käytännössä menee, koska kaupunki ei toteuta strategiaansa 
käytännössä vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista. Epäinhimillisyy-
den lisäksi myös matemaattisesti erikoinen laskentakaavio, samalla 
kun puhutaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunnan 
lisäämisestä. 

Henkilöstön jaksaminen. Työ- ja hyvinvointipäivä Vallisaareen – ei pal-
jon hymyilytä.

Arja Karhuvaara jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Pidän tärkeänä, että jättäessään luonnon jääkentät jäädyttämättä, taa-
taan kuitenkin lasten ja koulujen mahdollisuus jäälajien taitojen oppimi-
seen ja liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon 
jääkenttiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen 
ja hoitoon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtivil-
le mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarus-
teiden käyttö. Jääkenttien käytön vastuu siirtyy silloin käyttäjälle itsel-
leen, mahdolliselle käyttäjäseuralle tai opetustoimelle. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.08.2018 § 169
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Esitys
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine perusteluineen.

Lautakunta toteaa, että kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdotuk-
sessa asetetut tuottavuustavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti suu-
rempia, kuin kaupunkistrategian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. 
Toimialan budjettikehys on 4 miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tuot-
tavuustavoite sallisi. Lisäksi budjettiraamista on rahoitettu kaupunkist-
rategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 6 miljoonalla eu-
rolla verrattuna vuoteen 2018. Lisätuottavuustavoite ja strategiapanos-
tukset on rahoitettu esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron 
säästö- ja tuottavuustoimenpiteillä.

Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta to-
teaa, että tämä esitetty budjettikehys ei riitä kaupungin strategian to-
teuttamiseen eikä mahdollista riittävän laadukasta kasvatusta ja koulu-
tusta Helsingissä.

Edellä olevin perustein kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että 
kaupunginhallitukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi va-
rattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle käytettäväksi seuraavasti:

1) 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousar-
vioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden purka-
miseen:

   - Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

   - Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. Tä-
mä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä jako- 
ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukioissa 
kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Säästö-
vaikutus 6 miljoonaa euroa

   - Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella pro-
sentilla. Tämä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen 
ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä. Säästövaikutus 
2,2 miljoonaa euroa.
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2) Lisäksi kaupunginhallituksen jakovaraa olisi perusteltua kohdentaa 
kasvatuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi

- 2,0 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen  koulunkäyntiavustajien ja 
laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen inklusiivisen koulun 
vahvistamiseksi sekä  esiopetuksen oppilashuoltoon 

- 0,7 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen heikolla keskiarvolla 
tulevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän 
kasvusta aiheutuviin tukitarpeisiin. Tukea tarvitaan suomen kielen oppi-
miseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. 

- 0,4 miljoonaa euroa esiopetuksen oppilashuollon vahvistamiseen 
(psykologit ja kuraattorit)

- 0,25 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen oppimisen tukea tarvitsevien 
sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun edellyttämiin erityi-
sopettajiin

- 0,3 miljoonaa euroa lukiolain edellyttämään opinto-ohjauksen vahvis-
tamiseen 

- 0,5 miljoonaa euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien di-
giosaamisen edistämiseen jatkamalla tutoropettajatoimintaa 

 - 0,55 miljoonaa euroa kaupungin kolmen lukion erityistehtäviin liitty-
vien valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoittamiseen. Tehtävistä 
kaupunki saa vastaavasti valtionrahoituksen, joka ei ohjaudu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

- 0,5 miljoonaa euroa palvelukeskukselta ostettavien päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitosten tukipalvelujen hintojen talousarvioehdotuksessa 
ennakoitua suurempaan korotukseen

 - 0,25 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen yksityisen perhepäivähoi-
don alle 3-vuotiaiden Helsinki-lisän korottamiseen 180 eurolla. Nyt per-
heet saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän 
kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että tämä esitetty budjettike-
hys ei riitä kaupungin strategian toteuttamiseen eikä mahdollista riittä-
vän laadukasta kasvatusta ja koulutusta Helsingissä."
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Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 400
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä toimialan talousarvioeh-
dotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 
- 2021 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kau-
punginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus 
on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien 
erien mukaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdotuksessa yksilöi-
dyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet koskien asunto-
tuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpitoa ja investoin-
teja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestelmän kehittämis-
tä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä puistoinvestoin-
tien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi lopullisen bud-
jettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja kat-
soo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta netto-
budjetoiduksi.

Käsittely
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28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildèn ja tiimipäällikkö Jarkko Karttunen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdo-
tuksessa yksilöidyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet 
koskien asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpi-
toa ja investointeja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestel-
män kehittämistä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä 
puistoinvestointien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi 
lopullisen budjettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja kat-
soo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: "Kau-
punkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet ra-
kennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta nettobud-
jetoiduksi."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Risto Rautavan vastaehdotukset.

21.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2018 § 70

HEL 2018-005239 T 02 02 00
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2019 ta-
lousarvion ja 2020-2021 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen kau-
punginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019 – 2021

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. En-
sihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 2 % 
p.a, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun henkilöstön 
entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin.

Ensihoitopalvelussa palvelun tuottajana toimiva pelastuslaitos ja palve-
lun järjestämisvastuussa oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri ovat tunnistaneet riskin kiireellisen ensihoidon palvelutason laskus-
ta. Helsingissä kuljettavien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusai-
ka on erittäin korkea. Vuoden 2010 tasoon verrattuna lähes 40 % ku-
mulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu ja kriittiselle tasolle nous-
sut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria paineita ensihoitohenkilös-
tön työssä jaksamiselle ja palvelun laatutason säilyttämiselle. Tilanteen 
korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursseja kasvatetaan taloussuunni-
telmakaudella 11 henkilötyövuodella.

Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien uudistusten ja ilmiöiden vaikutukset toimintaym-
päristöön

Maakuntauudistuksessa Helsingin pelastuslaitos siirtyy 1.1.2021 Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. 
Uudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa 
pelastustoimen palvelutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksen-
mukaisella tavalla pelastustoimen resurssien ja palveluiden jakaantues-
sa laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelas-
tustoimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koske-
van päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen 
vaikutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät ole 
tiedossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin 
väestönsuojatilojen ylläpidon kannalta.

Helsingin pelastuskoulua ollaan lakkauttamassa pelastustoimen valta-
kunnalliseen uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyen. Lakkaut-
tamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta 
suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon am-
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mattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä 
aikavälillä pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä 
johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastus-
toiminnan suorituskykyyn suuronnettomuustilanteissa. 

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä, koska pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika on keskimäärin yli kuusi minuuttia yli 50 % 
tehtävistä. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan palvelutaso Helsin-
gissä on tarkoituksenmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla järjestetty 
eikä aluehallintoviranomaisen käyttämä yksipuolinen toimintavalmius-
mittari anna oikeaa kuvaa palvelutason riittävyydestä. Riskianalyysin 
perusteella toimintavalmiusresursseja lisäämällä voitaisiin saavuttaa 
siitä aiheutuvat kustannukset huomioiden vain marginaalista hyötyä 
palvelutasossa, mitä ei Helsingin pelastustoimen alueen kokonaistur-
vallisuuden kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena.  

Irtaimen investoinnit

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2019 ja 
taloussuunnitelmat 2020 – 2028 ovat liitteenä. Vuoden 2019 tärkeimpiä 
investointeja ovat ensihoidon defibrillaattorit ja ensihoitoautot sekä öl-
jyntorjuntakaluston täydennyshankinnat.

Pelastustoimen ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen inves-
toinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Rakenta-
misen tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvion vaikutusarviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kestävän kasvun turvaaminen ja uudistuvat palvelut

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan saatavuuden kriittisellä tarkaste-
lulla varmistetaan yleistä turvallisuutta Helsingin kaupunkirakenteen ke-
hittyessä. Sopimuspalokuntien ja Helsingin pelastusliiton roolia pelas-
tuslaitoksen viranomaistoiminnan tukena onnettomuuksien ehkäisyssä 
vahvistetaan.
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Uudistuvat palvelut

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista tietojärjestelmää pal-
veluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi 
valvontatoiminnassa. 

Pelastuslaitos panostaa henkilöstön tietosuojaosaamiseen.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Pelastustoimen investointitasoa tai käyttömenoja ei kasvateta pelkän 
reaktiivisen toimintakyvyn nostamiseksi, koska siitä saavutettavan tuot-
tavuushyödyn arvioidaan olevan marginaalinen.

Henkilöstösuunnitelma 2019 – 2021

Pelastuslaitos perustaa kuusi uutta pelastustoiminnan vakanssia vuon-
na 2019. Vakansseilla varmistetaan pelastustoiminnan valmiuden yllä-
pito ja riittävät pelastustoiminnan johtamisen resurssit.

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2020-2021 yhteensä 
11 pelastajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason 
ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä 
lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

Vallitsevassa suhdanteessa pelastuslaitos ei kykene kilpailemaan työ-
voiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajetta erityi-
sesti valvontatoiminnassa. Lisäksi päällystötason henkilöstövaje luo 
pullonkauloja pelastustoiminnan asiantuntijatoimintaan. Ongelman rat-
kaisemiseksi taloussuunnitelmakaudella pelastuslaitos panostaa enna-
kolliseen rekrytointiin sekä työnkuvien kehittämiseen kriittisten osaa-
mistarpeiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen paranta-
miseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2019 – 2021

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
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lastuslaitos tutkii myös aktiivisesti pelastusasemaa kevyempien ratkai-
sujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittämiseksi.

Malmin vanhan aseman korvaavan tilan rakentamisen suunnittelu on 
aloitettu ja projekti pyritään käynnistämään 2019. Aseman henkilöstö 
on nyt sijoitettu väliaikaisiin tiloihin sisäilmaongelmien johdosta. Raken-
tamisen toteuttaminen edellyttää rahoituksen osoittamista kaupunkiym-
päristön investointibudjetista.

Malmin alueen lisäksi pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa 
suunnitellaan kehitettävän Konala-Lassilassa sekä Laajasalossa, jossa 
pelastusaseman rakentamistarve liittyy olennaisesti Kruunuvuorenran-
nan rakentamiseen ja alueen väestömäärän merkittävään kasvuun alu-
een muun rakentamisen valmistuessa. Näiden alueiden mahdolliset ti-
latarpeet tarkentuvat taloussuunnitelmakauden lopulla.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen, pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeinen tehtävä

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä 
toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaiku-
tuksia.

Mittari: Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.

Mittari: Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen 
riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä. 

Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. 

Mittari: Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kiireellisyysluokkien 
A ja B tehtävissä.

Mittari: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vä-
hintään 32 %.
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Uudistuvat palvelut

Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. 

Mittari: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 
2018.

Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.

Mittari: Sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat.

Taloudellisesti kestävä kehitys

Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa  kaupungin kasvu ja palvelutar-
peen muutokset huomioiden.

Mittari: Tulosbudjetti ei ylity.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2018 § 16

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja esittää 
kaupunginhallitukselle taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 
talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019 – 
2021 liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 196
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HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimia-
lan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitel-
maksi.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin se-
kä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019−2021 laatimisoh-
jeet (liite 5).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palveluiden las-
kennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. Toimia-
lan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu 
kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden määrän 
suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelutarpeen 
kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelujen tar-
peen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, minkä lisäk-
si menopaineita tulee mm. kustannustason noususta ostopalveluissa ja 
palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, josta kaupun-
gin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 miljoonaa, 
minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuottavuutta pa-
rantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua tiettyyn ra-
jaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa palvelujen 
laatua ja määrää heikentämättä.

Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhal-
litukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 mil-
joonaa euroa kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialle käytettäväksi 
seuraavasti:

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen ja syrjäyty-
misen ehkäisemiseen 5 milj. euroa
- ennaltaehkäisevien palvelujen ja avopalvelujen vahvistamiseen
- lastensuojelun sijaishuollon tarpeen kasvuun vastaamiseen

2. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen 6 milj. euroa
- palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen ar-
vioinnin vahvistamiseen
- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, 
riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla

3. Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
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talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saa-
tavuuden parantamiseen.

Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakun-
nan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös 
kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- 
ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten ky-
vykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevai-
suudessa mittaamaan.

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavasti: Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulla 21 muutetaan kohta "Omaishoidon 
tuen käyttöä palveluiden tuottamistapana tuetaan edelleen vahvasti" 
muotoon "Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan edelleen vahvasti".

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen uusi kap-
pale: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palvelui-
den laskennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. 
Toimialan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin koh-
distuu kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden 
määrän suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelu-
tarpeen kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelu-
jen tarpeen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, min-
kä lisäksi menopaineita tulee mm. kustannustason noususta ostopalve-
luissa ja palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, josta 
kaupungin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 mil-
joonaa, minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuotta-
vuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua 
tiettyyn rajaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa pal-
velujen laatua ja määrää heikentämättä. 

Lisäksi muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen ensimmäi-
nen lause alkamaan seuraavassa muodossa: "Tämän vuoksi sosiaali- 
ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle lautakuntien 
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esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdenne-
taan...."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
sa vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösehdotuksessa esitetyn jakosuunnitel-
man kohdan 3 viimeiseen kohtaan "sekä mielenterveys- ja päihdepal-
velujen" siten, että koko kohta 3 kuuluu seuraavasti:

"Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saa-
tavuuden parantamiseen."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

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

Vastaehdotus 3:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan päätösehdotuksesta kohta "- turvallisen 
ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen monipuolisilla ja riittävillä pal-
veluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistami-
seen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla".

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava lau-
se: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että talousarviossa 
vastataan alan työvoimapulaan myös alan pienimpiä palkkoja nosta-
malla erityisesti työvoimapulasta kärsivissä tehtävissä.”

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 5:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Samalla 
sosiaali ja terveyslautakunta toteaa, että pääasiallisesti maahanmuu-
tosta johtuva väestönkasvu vanhusväestön palveluntarpeiden ja lasten-
suojelun tarpeiden lisäksi rasittaa jo ennestään tiukkaa talousraamia. 
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palveluiden 23,4 prosentin budjettikasvu on omiaan heijastamaan me-
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nolisäyksiä myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Hel-
singissä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Talousar-
vioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakunnan tahto-
tila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös kotihoidon 
asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- ja terveys-
lautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten kyvykkyyk-
sien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevaisuudessa 
mittaamaan."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 7:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa painotetaan erityi-
sesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä palveluja" 
muutetaan muotoon "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa pai-
notetaan erityisesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä 
palveluja kuitenkin siten, että ympärivuorokautisen hoivan piiriin pää-
see kun kotona asuminen ei ole turvallista ja kuntalaisen tarpeita vas-
taavaa".

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "On todennäköistä, että myös osa kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneista jää tai muuttaa muualta Suomesta Helsinkiin, ja osa 
heistä tarvitsee kiireellistä tai välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja" muutetaan muotoon "On todennäköistä, että myös osa kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneista jää laittomasti maahan ja osa heistä 
hakeutuu Helsinkiin ja kaupungin kiireellisten ja välttämättömien sosi-
aali- ja terveyspalveluiden piiriin."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 13 kolmannen kappaleen toiseksi viimeisen virkkeen jälkeen: 
"Ikääntyneiden palveluketjun saumattomuuden edistämiseksi uusien 
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monipuolisten palvelukeskusten rakentamista pyritään kiirehtimään ja 
kotihoidon toimimista palvelukeskuksista käsin edistämään."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 10:
Jäsen Tapio Bergholm: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulle 
17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kohdan Palvelurakenteen keven-
täminen mittari "Ympärivuorokautisessa… " muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoivassa laitoshoidossa olevien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa 
olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna. Ympärivuorokautisen 
hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella 
tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiai-
den) lukumäärän kasvua."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 11:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muotoon: “Ikääntyneiden palveluis-
sa palvelurakenteen muutosta jatketaan. Toiminnan painopistettä siirre-
tään kotona asumisen tukemiseen siten, että jokaiselle vanhukselle voi-
daan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ympärivuorokautiseen hoitoon 
pääsemistä parannetaan niin, että hoitoon pääsee aina silloin kun hoi-
don turvaaminen kotona ei ole enää mahdollista. Helsingin sairaalassa 
painopiste on geriatrisessa akuuttihoidossa, kuntoutuksessa ja palliatii-
visessa hoidossa. Tavoitteena on, että sekä sairaala- että arviointi- ja 
kuntoutustoiminnassa aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee. 
Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi tavoitteena on, että kuntoutumisen 
kautta aiempaan asumiseen palataan samassa tai paremmassa kun-
nossa kuin ennen sairaalahoitoon joutumista.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 12:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen lause kuulumaan seuraavasti: 
“Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi kiinnitetään eri-
tyistä huomiota henkilöstökokemuksen parantamiseen sekä työnantaja-
mielikuvan kehittämiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Työvoi-
man saatavuudessa keskeistä on kuitenkin myös palkkauksen kehittä-
minen.”
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Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 13:
Jäsen Heidi Ahola: Poistetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seuraava mittari: ”Ympärivuorokauti-
sessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee edelliseen 
vuoteen verrattuna, siten että laitoshoidon osuus hoivasta pienenee 
vuoteen 2018 verrattuna.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 14:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sitovan 
toiminnallisen tavoitteen palvelurakenteen keventäminen (s. 17) ensim-
mäinen mittari muutetaan seuraavaan muotoon: "Kotona asuvien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennallaan vuoteen 2018 verrattuna".

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan päätöseh-
dotuksesta kohta "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen 
monipuolisilla ja riittävillä palveluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvok-
kaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeen-
mukaisilla palveluilla".

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Heidi Ahola): Lisätään päätösehdo-
tuksen loppuun seuraava lause: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
tärkeänä, että talousarviossa vastataan alan työvoimapulaan myös 
alan pienimpiä palkkoja nostamalla erityisesti työvoimapulasta kärsivis-
sä tehtävissä.”

Jaa-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Leo Bergman): Lisätään päätösesi-
tykseen uusi kohta: "Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittarei-
den lisäksi lautakunnan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään 
mittaamaan myös kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. 
Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy 
toimiin teknisten kyvykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua 
pystytään tulevaisuudessa mittaamaan."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 4
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Leo Bergmanin vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 0 (tyhjää 4).

4 äänestys
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JAA-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoittei-
den kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokauti-
sessa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa 
hoivassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja 
tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 13 (jäsen Heidi Ahola): Poistetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seu-
raava mittari: ”Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuot-
ta täyttäneistä laskee edelliseen vuoteen verrattuna, siten että laitos-
hoidon osuus hoivasta pienenee vuoteen 2018 verrattuna.”

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokautises-
sa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoi-
vassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja te-
hostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula
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Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muo-
toon: “Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan. 
Toiminnan painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen siten, 
että jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. 
Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä parannetaan niin, että hoi-
toon pääsee aina silloin kun hoidon turvaaminen kotona ei ole enää 
mahdollista. Helsingin sairaalassa painopiste on geriatrisessa akuutti-
hoidossa, kuntoutuksessa ja palliatiivisessa hoidossa. Tavoitteena on, 
että sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa aiempaan 
asumiseen palaavien osuus nousee. Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi 
tavoitteena on, että kuntoutumisen kautta aiempaan asumiseen pala-
taan samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen sairaalahoitoon 
joutumista.”

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

7 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen 
lause kuulumaan seuraavasti: “Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden 
turvaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstökokemuksen 
parantamiseen sekä työnantajamielikuvan kehittämiseen viestinnän ja 
markkinoinnin keinoin. Työvoiman saatavuudessa keskeistä on kuiten-
kin myös palkkauksen kehittäminen.”

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Markus Kalliola, 
Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 7 - 6.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 14 (jäsen Mari Rantanen): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sitovan toiminnallisen tavoitteen palveluraken-
teen keventäminen (s. 17) ensimmäinen mittari muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennal-
laan vuoteen 2018 verrattuna".

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

14.08.2018 Pöydälle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 59

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2019–2020.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 114

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä  liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2019-2021 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Samalla johtokunta päätti kehottaa varmistamaan henkilöstön riittävyy-
den liikennemäärien kasvaessa.

Käsittely

16.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaan 
uuden kappaleen:
Samalla johtokunta päättää kehottaa varmistamaan henkilöstön riittä-
vyyden liikennemäärien kasvaessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 20

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi
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§ 668
V 14.11.2018, Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.  

Käsittely

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Vuonna 2018 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odo-
tettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pää-
osin palkkasumman kasvusta. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä 
vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarvio-
ta enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnallisverotilitys 
vuonna 2018 asettuu samalle tasolle kuin mitä oli vuosien 2017 ja 2016 
kunnallisverotilitykset. Loppuvuoden 2018 kunnallisveron tilitysoikaisun 
verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuun-
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panotilitys) ennakoidaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi, 
mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja 
tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2 670 milj. euroa. Tämä on 2,7 % vuo-
den 2018 ennustetta enemmän. Kunnallisveron tuoton arviot perustu-
vat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisve-
ron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityk-
siin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 
2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2019 sekä valtiovarainmi-
nisteriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioksi.

Kunnallisveron korkeahko kasvu aiheutuu monien tekijöiden yhteisvai-
kutuksena. Palkkasumman kasvun lisäksi syynä kasvuun on luonnollis-
ten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuonna 
2018, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää vertailuvuotena alhaiseksi. 
Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 
jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen 
myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu verrattain hyvää kasvua.

Vuoden 2019 osalta hallitus keventää ansiotuloverotusta. Veronkeven-
nysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti 
yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on 
ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -
154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistuvat kun-
nallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä elä-
ketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa paranta-
va veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), 
muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoo-
nalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotu-
loja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on vuoden 2019 
osalta ennakkotietojen mukaan -343 milj. euroa. Vuonna 2018 vastaa-
va luku oli -325 milj. euroa. Verotulotasauksen merkittävä nousu muu-
taman viime vuoden aikana on seurausta Helsingin hyvästä verotulo-
kasvusta, erityisesti hyvästä yhteisöverotulokasvusta, edeltävinä vuosi-
na. Helsingin maan keskimääräistä paremmasta verotulokehityksestä 
laskennallisesti hieman yli 37 % (Helsingin tasausvähennysprosentti 
valtionosuusjärjestelmässä) siirtyy verotulotasausta saavien kuntien 
valtionosuuksia lisääväksi tekijäksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 669
V 14.11.2018, Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2018-010889 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto määrää vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seu-
raavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Käsittely

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan-
valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan on vah-
vistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuinraken-
nusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosentti. 
Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin voimalaitoksille, 
yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomal-
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le rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsin-
gin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle 
rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat 
eduskunnan päätösten perusteella seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, KiintVL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 6,00 prosenttia

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00

- voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat kiinteistöveroprosentti 0,93– 
3,10

Vuonna 2018 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2019 on arvioitu 278 milj. euroa. Vuo-
den 2018 tilitysarvio on 263 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton arvion 15 milj. euron noususta noin puolet johtuu 
kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta nou-
susta. Toinen puoli kasvusta on seurausta korkeimman hallinto-oikeu-
den 29.3.2018 vuosikirjapäätöksestä, joka muuttaa kiinteistöveroon liit-
tyvää oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joi-
ta Helsingissä on kantakaupungin alueella. Jos maapohjaa käytetään 
suuremman rakennuksen rakennuspaikkana kuin asemakaavaan on 
merkitty, on se otettava huomioon kiinteistöverotuksen maapohjan ve-
rotusarvoa määriteltäessä.
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Helsingin kaupunki on toimittanut verohallinnolle vuoden 2019 verotus-
ta varten kiinteistöissä toteutuneet kerrosalatiedot noin 1 500 kaksita-
sokaavakiinteistöstä, joissa toteutunut rakentaminen ylittää kaavaan 
merkityn rakennusoikeuden.

Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä. 
Kaupunki edistää kiinteistöveron pohjana olevien tietojen tarkentamista 
ja päivittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman oikeudenmu-
kaisesti.

Kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistamishanke uudistaa verotu-
sarvojen laskentaa vuodesta 2020 eteenpäin. Kiinteistöverotusta on 
tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen 
hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole 
nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi vuodesta 
2020 eteenpäin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertai-
nen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Uusi järjestel-
mä olisi oikeudenmukaisempi, koska verotusarvot päivittyisivät vuosit-
tain uusimpien tietojen perusteella. Tähän saakka rakennusten verotu-
sarvojen perusteita on tarkistettu kaavamaisesti rakennuskustannusin-
deksin muutosta vastaavasti. Tonttihintoja taas on tarkistettu vain 
alueittain ja harvakseltaan.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 670
Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta

HEL 2018-010585 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus lakkauttaa liitteen 1 mukaiset virat 1.1.2019 alkaen.

Esittelijän perustelut

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

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkaute-
taan kuntalain 88 §:n mukaisesti. Virka tulee lakkauttaa myös, jos virka-
suhde on muutettu työsuhteeksi. Mikäli aikaisemmin perustetun viran 
tehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja viranhaltija 
voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
Virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi myös työnantajan yksipuoli-
sella päätöksellä kuntalain 89 §:ssa mainituin edellytyksin.  

Toimialojen ja liikelaitosten esitykset lakkautettavista viroista pyydetään 
vuosittain talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä, minkä pohjalta 
esitys 1.1.2019 lakkautettavista viroista on valmisteltu. Suurin osa avoi-
mista lakkautettaviksi esitettävistä viroista on jäänyt tarpeettomaksi or-
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ganisaatiomuutoksen tai muun toiminnan uudelleen järjestelyjen yhtey-
dessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakkautettavat virat 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 671
Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiym-
päristön toimialalle

HEL 2018-009834 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kuusi palomiehen virkaa pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.12.2018 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten teh-
tävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimival-
la henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja 
käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajo-
ta toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistami-
seen. Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon perustet-
taviksi esitettäville viroille. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
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ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Pe-
rustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 
euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 370,39 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 20.09.2018 § 28

HEL 2018-009834 T 01 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus perustaa kuusi palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kau-
punkiympäristön toimialalle 1.10.2018 alkaen.

Perustelu

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 
20.09.2018 § 28

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten teh-
tävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimival-
la henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja 
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käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajo-
ta toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistami-
seen. Pelastuslaitokselle on varattu perustettaville viroille määrärahat 
vuoden 2019 talousarviossa ja pelastuslaitoksen budjetti mahdollistaa 
virkojen täyttämisen jo 1.10.2018 alkaen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
Henkilöstöosaston lausunnon mukaan perustettavat virat eivät edellytä 
henkilöstöjohtajan palkkapäätöstä, sillä palkanmäärittely perustuu palo-
miesten ja palomies-ensihoitajien vallitsevaan palkkatasoon. Virkojen 
tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 euroa tai korkeampi 2 370,39 eu-
roa, jos palkattavan henkilön kelpoisuus riittää hoitotason ensihoitoteh-
täviin.

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 672
Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

HEL 2018-005647 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Miia Pasuri.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit 
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja 
varten liitteestä 2 ilmeneville tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteistä ilmene-
vin ehdoin 31.12.2020 tai 31.12.2021 saakka.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan järjestä-
mään edellä mainitut erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden 
ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella liitteen 1 mukaisille ton-
teille varaajat ja toteuttajat.

Kaupunginhallitus toteaa, etteivät liitteen 5 luettelosta ilmenevien haki-
joiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016 § 189 päättänyt hyväksyä Asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma). 
Ohjelman mukaan Helsingin kaupungin asuntotuotannon määrällisenä 
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tavoitteena on 6 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 4 320 
asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Lisäksi tavoittee-
na on luoda edellytykset asuntotuotannon määrä nostamiseen 7 000 
asuntoon vuoteen 2019 mennessä. Aiemman asuntotuotantotoimiston 
(nykyisin Helsingin kaupunki, asuntotuotanto, jäljempänä Att) AM-ohjel-
man mukainen tuotantotavoite on     1 500 asuntoa vuodessa, josta 
puolet eli 750 asuntoa tulisi toteuttaa valtion tukemana vuokra-asunto-
tuotantona.

Kaupungilla on varattuna (tilanne 30.4.2018) tontteja eri rakennuttajille, 
rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 21 200 asunnon rakentamis-
ta varten, eli noin 1 580 000 k-m². Varauskanta vastaa laskennallisesti 
lähes viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotantota-
voitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varauskannasta 
noin 22 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 
30 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 48 % sääntelemättömään 
asuntotuotantoon.

Att:lle on varattuna tällä hetkellä (tilanne 30.4.2018) tontteja yhteensä 
noin 5 700 asunnon rakentamista varten. Tämä vastaa laskennallisesti 
hieman alle Att:n neljän vuoden tuotantoa. Koko tontinvarauskannasta 
Att:lle on varattuna tällä hetkellä noin 27 %. 

Kaupunkiympäristölautakunnalle on 19.6.2018 esitelty tämän hetkinen 
varaustilanne. Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen on liit-
teenä 9.

Tontinvarausesitys koostuu yleisen tonttihaun perusteella yksityisille ra-
kennusalan toimijoille ja ryhmärakennuttajille varattavaksi esitettävistä 
tonteista, Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista sekä tonteista, jotka 
esitetään luovutettavaksi erillisellä kilpailulla ja/tai ilmoittautumismenet-
telyllä.

Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 4 780 asunnon ra-
kentamista varten, eli noin 8 800 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien 
tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 387 690 k-m². 

Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 
26 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotan-
toon, noin 40 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 34 % sääntele-
mättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhin-
taisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on 
noin 66 %. Att:n tontinvarauksista puolestaan 51 % olisi valtion tuke-
maan vuokra-asuntotuotantoa ja 49 % välimuodon asuntotuotantoa. 
Yksityisten toimijoiden osuudessa säännellyn kohtuuhintaisen tuotan-
non osuus on noin 86 %.
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Varattavaksi esitettävät tontit mahdollistavat laskennallisesti noin 1,1 
vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon. Asuntojen 
määrä ylittää hieman vuotuisen asuntotuotantotavoitteen, mutta toisaal-
ta on syytä huomata, että osalle tonteista päästään todennäköisesti ra-
kentamaan vasta varausajan loppupuolella eli lähes kolmen vuoden ku-
luttua. Nyt käsiteltävien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi varat-
tuna tontteja yhteensä lähes 26 000 asunnon rakentamista varten, eli 
noin 1,97 milj. k-m². Varauskanta mahdollistaisi tällöin noin kuuden 
vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuo-
si) ja asuntoja lähes 48 000 asukkaalle.

Tontinvarausesitys ottaa huomioon AM-ohjelman mukaan määräytyvän 
rahoitus- ja hallintamuotojakauman prosenttisuhteilla 25-30-45. Asunto-
määrien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen koko varauskan-
nasta noin 23 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotan-
toon, 32 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 45 % sääntelemättö-
mään asuntotuotantoon. Valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon 
lasketaan mukaan myös opiskelija- ja nuorisoasuminen.

Tontinvarausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian alue-
rakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin sekä asemakaavoitus-pal-
velun alueyksiköiden tiimien kanssa. Tontinvarauksista on neuvoteltu 
kaikkien varauksensaajiksi esitettävien kanssa. Varausesitys tukee 
asuntotuotannolle asetettujen määrällisten ja muiden tavoitteiden toteu-
tumista.

Esittelijän perustelut

Tontinvarausesitys pääpiirteissään

Tontteja esitetään varattavaksi seuraavista kaupunginosista ja alueilta:

 10. Sörnäinen, Kalasatama
 20. Länsisatama, Jätkäsaari
 26. Koskela
 29. Haaga
 30. Munkkiniemi, Talinranta
 33. Kaarela
 38. Malmi
 40. Suutarila
 43. Herttoniemi
 45. Vartiokylä
 47. Mellunkylä
 49. Laajasalo
 54. Vuosaari
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Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 4 780 asunnon ra-
kentamista varten, eli noin 8 800 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien 
tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 387 000 k-m². Tonteista noin 
1 557 asuntoa vastaava määrä (noin 125 710 k-m²) esitetään varatta-
vaksi yksityisille rakennusalan toimijoille, noin 1 810 asuntoa vastaava 
määrä (noin 147 800 k-m²) Att:lle ja noin 1 413 asuntoa vastaava mää-
rä (noin 114 180 k-m²) luovutettavaksi erillisillä kilpailuilla ja/tai ilmoit-
tautumismenettelyillä. Näin ollen asuntojen lukumäärän mukaan määri-
tettynä varausesityksen tonteista 38 % varattaisiin kaupungin asunto-
tuotannolle ja 62 % yksityisille toimijoille. 

Kumppanuuskaavoitus

Tontinvarausesitys käsittää kumppanuuskaavoitusta sekä asuntohank-
keiden suunnittelua ja toteuttamista varten varattavan Mellunmäen kes-
kuksen eteläpuolisen alueen. Hankkeiden toteuttaminen alueella nykyi-
sen kaavan mukaisina on osoittautunut haastavaksi, joten kumppa-
nuuskaavoituksella halutaan mahdollistaa toteutuskelpoisemman rat-
kaisun löytäminen kaavamuutoksen kautta. Alueelle kaavoitettava 
asuinrakennusoikeus toteutetaan valtion tukemana opiskelijoille suun-
nattuna vuokra-asumisena. Alueen kumppanuuskaavoituksen yhtey-
dessä tutkitaan myös liiketilojen sekä julkisten ja yhteiskäyttöisten tilo-
jen sijoittumista kaava-alueelle. 

Lisäksi kumppanuuskaavoitukseen asuntohankkeiden suunnittelua var-
ten esitetään kahden korttelin varaamista Meri-Rastilasta Pohjaveden-
puiston pohjoisosan alueelta. Alueen maasto ei ole rakennusteknisesti 
helppo, joten toteutuskelpoisen ratkaisun varmistamiseksi tonteille ha-
lutaan kiinnittää toteuttajat jo kaavan valmisteluvaiheessa. Kaavoitetta-
va asuinrakennusoikeus toteutetaan alueen vuokra-asuntovaltaisuu-
desta johtuen pääosin omistusasumista painottavana välimuodon tuo-
tantona. Asuntojakaumaa tasapainottavista syistä johtuen osa asuinra-
kennusoikeudesta tullaan toteuttamaan sääntelemättömänä omistus- ja 
vuokra-asuntotuotantona. Varausesitys sisältää myös kaava-alueella 
sijaitsevan tontin, joka ei ole ollut yleisesti haettavana. Kyseisellä tontil-
la ja kumppanuuskaavoitukseen varattavilla kortteleilla on yhteinen py-
säköintiratkaisu, mistä syystä on perusteltua ottaa kyseinen tontti mu-
kaan suunnitteluun. 

Kehittyvä kerrostalo -työryhmä

Koskelan sairaala-alueelle sijoittuu kolme kehittämisteemaa yhdistävä 
hanke: Q-Heat-syvälämpö hyödyntää täysin uudella tapaa maalämpöä 
energiantuotannossa, vuokraoikeusosuuskunta tarjoaa uuden asukas-
lähtöisen tavan rakennuttaa ja hallinnoida asuinrakennuksia ja Liberty 
for Life -konsepti tarkastelee ikääntyvän väestön mahdollisuutta järjes-
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tää asumisen kautta hoivan organisointi ja rahoitus itsenäisesti. Kehitty-
vä kerrostalo -työryhmän puoltaa hanketta. 

Opiskelija-asunnot

Valtion tukemaan opiskelija-asumiseen esitetään varattavaksi noin 263 
asunnon tuotantoa vastaava määrä kahdelle eri toimijalle Jätkäsaares-
ta, Mellunkylästä, Myllypurosta ja Verkkosaaren pohjoisosasta.

Ryhmärakennuttaminen

Rakennuttajakonsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen esitetään ha-
kemusten ja käytyjen neuvottelujen perusteella tontinvarausta Kalasa-
taman Verkkosaaren pohjoisosan alueelle sijoittuvalle tontille Hitas-tuo-
tantoon. Lisäksi Oulunkylästä oli tarkoitus esittää tonttia ryhmäraken-
nuttamiseen. Osa suunnitellun tontin alueesta on kuitenkin vuokrattu 
määräaikaisesti maanvuokrasopimuksella, eikä ratkaisua alueen va-
pauttamiseksi ole löytynyt. Mikäli neuvotteluissa löydetään ratkaisu, jat-
ketaan varauksen valmistelua siltä osin. Neuvottelut kyseisen tontin 
osalta on käyty Arkkitehtitoimisto ERAT:in kanssa.

Esitys tonttien varauksensaajiksi ja tonttien varausehdoiksi on esityslis-
tan liitteenä 2 olevassa tontinvarausmuistiossa. Muistio sisältää myös 
erillisillä kilpailuilla ja/tai ilmoittautumismenettelyllä varattavaksi esitettä-
vät tontit.

Taulukkomuotoinen yhteenveto varausesityksestä on liitteenä 1 ja yh-
teenvetokartta liitteenä 3. Varattavaksi esitettävien tonttien perustiedot 
ja arvioitu rakentamiskelpoisuuden ajankohta ilmenevät liitteen 1 yh-
teenvetotaulukosta.

Osalla varattavaksi esitettävistä tonteista ei ole vielä voimassa olevaa 
asemakaavaa, joten näiden tonttien rakentaminen edellyttää muun 
ohella asemakaavan voimaantuloa. Valtaosa tonteista arvioidaan saa-
tavan rakentamiskelpoisiksi vuoden 2020 loppuun mennessä tai vii-
meistään vuoden 2021 aikana, mistä syystä varauksia esitetään vuo-
den 2020 taikka 2021 loppuun saakka. Kumppanuuskaavoitukseen va-
rattavilla alueilla tonttien rakentamiskelpoisuus riippuu muun ohella 
asemakaavoituksen etenemisestä. Näille alueille suunniteltavia tontteja 
päästäneen rakentamaan suurelta osin vasta vuosikymmenen vaihteen 
jälkeen.

Tonttien rahoitus- ja hallintamuotojakauma

Varausesitykseen sisältyvien tonttien rahoitus- ja hallintamuodon mää-
rittelyn pohjana ovat toimineet AM-ohjelmassa koko kaupungin tasolle 
asetetut tavoitteet sekä ohjelmassa asetettu tavoite asuntokannan alu-
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eellisesta monimuotoisuudesta segregaation ehkäisemiseksi. Varatta-
vaksi esitettävien tonttien rahoitus- ja hallintamuoto on määritelty yh-
teistyössä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjel-
matiimin kanssa. Tonteille esitettävästä rahoitus- ja hallintamuodosta 
on neuvoteltu ja sovittu tontinvaraajiksi esitettävien kanssa.

Tonteille esitettävää rahoitus- ja hallintamuotoa valittaessa on pyritty 
huomiomaan kunkin alueen nykyisen asuntokannan ja alueelta jo va-
rattujen tonttien rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Alueilla, joilla on jo 
runsaasti valtion tukemia vuokra-asuntoja, varausten painopiste on py-
ritty ohjaamaa muuhun kuin kyseiseen tuotantoon. Tontille soveltuvaa 
rahoitus- ja hallintamuotoa määritettäessä on lisäksi pyritty arvioimaan 
tonttien rakennettavuutta ja rakentamiskustannuksia. Tontteja, jotka 
ovat kaavaratkaisujen (esim. pysäköinti) tai muiden ominaisuuksien 
(esim. maaperä) vuoksi rakennettavuudeltaan erityisen vaikeita ja kallii-
ta, ei ainakaan laajemmassa määrin ole järkevää osoittaa valtion tuke-
maan tuotantoon. 

Tontinvarausesitystä laadittaessa on edelleen pyritty arvioimaan alue-
kohtaisesti asuntojen kysyntätilanne eri rahoitus- ja hallintamuotojen 
välillä. Osa Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista esitetään kysyn-
tään liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta varattavaksi yleisemmin 
välimuodon tuotantoon, jolloin Att voi harkintansa mukaan toteuttaa nä-
mä tontit Hitas-, osaomistus- tai asumisoikeusasuntoina. Tämä edistää 
tonttien rakentumista, kun hankkeen lopullinen rahoitus- ja hallintamuo-
to voidaan päättää kulloisenkin kysyntätilanteen mukaisena.

Valtaosa sääntelemättömään asuntotuotantoon esitettävistä tonteista 
esitetään luovutettavaksi noudatetun käytännön mukaisesti erillisellä 
kilpailulla ja/tai ilmoittautumismenettelyllä.

Eräillä esikaupunkialueilla tontteja esitetään varattavaksi omistusasun-
totuotantoon siten, että vain asuntojen ensimyynnin hinta on säännelty 
(ns. hintakontrolloitu eli puolihitas asuntotuotanto). Tällöin hanke on 
kohteen toteuttajan kannalta verrattavissa säänneltyyn asuntotuotan-
toon, mutta asunnon ostajan kannalta kyse on sääntelemättömästä 
asuntotuotannosta, koska asuntoihin ei sisälly normaaliin Hitas-tuotan-
toon kuuluvaa jälleenmyyntihinnan sääntelyä. Kyseiset tontit sijoittuvat 
alueille, joilla ei asuntojen toteutuskustannuksiin perustuvan myyntihin-
nan ja alueen asuntojen markkinahinnan välillä ole todennäköisesti 
suurta eroa eikä näköpiirissä ole merkittävää asuntojen arvonnousua. 
Asuntojen jälleenmyyntihinnan sääntelystä luopuminen parantanee 
näillä alueilla asuntojen markkinoitavuutta ja myyntiä ja edistänee siten 
tonttien rakentumista. Ensimyyntihinnan sääntely puolestaan ehkäisee 
ylihinnoittelun riskiä ensimyynnissä. Asuntojen ensimyynnin hinnan 
määrittelyssä sekä asuntojen myynnissä noudatettaisiin soveltuvin osin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 73 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/10
29.10.2018

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

Hitas-tuotannon sääntöjä ja ohjeita, jolloin asuntojen ensimyynnin 
enimmäishinta perustuisi toteutuskustannuksiin ja asuntojen myynnissä 
noudatettaisiin arvontamenettelyä.

Hintakontrolloidun tuotannon hankkeet tulevat osaksi kaupungin alue-
ryhmätyöskentelyä, jossa hankkeita valmistellaan yhteistyössä kaupun-
gin eri tahojen kanssa. Menettelyn tarkoituksena on valvoa hankkeille 
asetettuja ehtoja sekä varmistaa mahdollisimman sujuva eteneminen 
muun muassa rakennuslupaprosessissa. Hintakontrolloituun omistusa-
suntotuotantoon varattavat tontit sisältyvät välimuodon asuntotuotan-
non osuuteen. 

Varausesityksen vuokra-asuntotuotannosta noin 263 asuntoa vastaava 
määrä olisi opiskelija-asuntoja. Verkkosaaren pohjoisosan alueelle 
Hoasille ja NAL-asunnoille tehtävissä varauksissa opiskelija- ja nuori-
soasumiseen on kyse jo aikaisemmin tehtyjen varausten uudelleen 
kohdistamisesta kaavan muututtua hieman varausten tekemisen jäl-
keen. Siten näitä ei huomioida nyt käsiteltävänä olevan varauskierrok-
sen asunto- ja kerrosalamäärissä.

Tontinvarauskanta toteuttaa tällä hetkellä varsin hyvin AM-ohjelman 
mukaista tavoitetta rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta. Silti uu-
sien tontinvarausten painottuminen säänneltyyn tuotantoon on perus-
teltua, koska erityisesti isoilla projektialueilla tullaan seuraavina vuosina 
luovuttamaan paljon sääntelemättömään tuotantoon

Varausesityksen kokonaisuus suhteellisin prosenttiosuuksin taulukkoi-
na esitettynä on liitteenä 10.

Yleisen tonttihaun perusteella varattavaksi esitettävät tontit

Helsingin kaupunki luovuttaa yksityisille toimijoille asuntotontteja hake-
musten ja kilpailujen perusteella. Tonttien suuresta määrästä johtuen 
valtaosa tonteista luovutetaan hakemusten perusteella suoravarauksin. 
Hakemusten perustella tehtävät tontinvaraukset valmistellaan pääasial-
lisesti keskitetysti joko yleisten tonttihakujen yhteydessä tai niitä täy-
dentävien, usein vain tietyn tyyppisille hankkeille suunnattavien niin sa-
notun ilmoittautumismenettelyjen yhteydessä.

Yleiset tonttihaut suunnataan ammattimaisille rakennuttajille ja rakenta-
jille, mutta ne ovat kaikille avoimia. Tontinvarausesityksen valmistelun 
tavoitteena on muodostaa esitys, joka vastaa mahdollisimman hyvin 
kaupungin kulloinkin voimassa olevia asuntopoliittisia tavoitteita. Ton-
tinvaraushakemusten käsittelyssä ja hakemuksia arvioitaessa noudate-
taan mm. seuraavia AM-ohjelmaan sekä sitä edeltäviin asuntopoliittisiin 
ohjelmiin perustuvia vakiintuneita periaatteita ja käytäntöjä:
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 Hakemuksessa esitetyn hankkeen tulee toteuttaa kaupungin asetta-
mia asuntopoliittisia tavoitteita.

 Varauksensaajaksi ei esitetä tahoa, joka on laiminlyönyt yhteiskun-
tavelvoitteiden hoitamisen.

 Varauksensaajaksi esitettävällä hakijalla tulee olla riittävä tekninen 
taito sekä rahoitus- ja muut resurssit varattavan tontin rakentami-
seksi.

 Lisäksi hakemuksen mukaisen hankkeen tulee olla yleisesti uskotta-
va. Hankkeen uskottavuus selvitetään mm. neuvotteluin.

 Rakennus- ja rakennuttaja-alan kilpailun edistämistä voidaan käyt-
tää tontinvarausta puoltavana tekijänä uusien toimijoiden osalta.

 Etusijalle asetetaan pääsääntöisesti rakennuttajien ja rakennuttaja-
konsulttien hakemukset.

 Tontteja varataan hakemusten perusteella vain poikkeustapauksis-
sa (esim. kehittämishankkeet) rakennusliikkeille.

 Etusijalle asetetaan lähtökohtaisesti hakemukset, joissa esitetään 
tonttia varattavaksi säänneltyyn tuotantoon. 

 Vapaarahoitteiseen sääntelemättömään tuotantoon luovutettavat 
tontit luovutetaan pääsääntöisesti kilpailuttamalla tai erillisellä ilmoit-
tautumismenettelyllä.

 Kehittämishankkeiden osalta Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puol-
tava kannanotto puoltaa tontinvaraushakemuksen hyväksymistä.

Edellä mainittuja periaatteita on noudatettu myös nyt käsiteltävänä ole-
van yleisen tonttihaun valmistelussa. 

Yleisessä tonttihaussa saadut hakemukset ja neuvottelut

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun tontit -yksikkö kartoitti vuoden 2017 aikana yhteistyössä kau-
punginkanslian aluerakentamisprojektien sekä asemakaavoituksen ja 
rakennusvalvontapalvelun kanssa varauskelpoiset asuntotontit. Va-
rauskelpoisiksi arvioitiin pääsääntöisesti ne tontit, jotka arvioidaan saa-
tavan rakentamiskelpoisiksi viimeistään noin kahden vuoden kuluessa 
varauspäätöksestä.

Varauskelpoiseksi arvioidut tontit kuulutettiin haettavaksi Helsingin Sa-
nomissa, Rakennuslehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 22.9.2017 sekä 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun internet-sivuilla. 

Yksityisille toimijoille suunnattujen tonttien yhteenlaskettu rakennusoi-
keus oli noin 116 000 k-m², mikä vastaa noin 1 420 asunnon rakenta-
mista. Haettavat tontit olivat pääosin kerros- ja rivitalotontteja, jotka so-
veltuivat erityisesti tuottajamuotoiseen rakentamiseen. 
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Hakuaikaan mennessä (13.11.2017) tontinvaraushakemuksen jätti yh-
teensä noin 100 toimijaa ja yhteenliittymää. Näiden lisäksi ennen ha-
kuajan alkamista tontit -yksikköön saapuneita hakemuksia (tai hake-
muksiksi tulkittavia asiakirjoja) oli kolme kappaletta. Kolme hakemusta 
saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakijoita pyydetiin toimittamaan hakemuksen yhteydessä todistukset 
yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta sekä luottokelpoisuustodistus. 
Hakemuksista saatujen tietojen perusteella tonttit -yksikkö on neuvotel-
lut 17 hakijan kanssa. Neuvotteluihin osallistui kaupungilta tarpeen mu-
kaan kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien edustajat sekä ase-
makaavoituksen edustajat. Neuvotteluissa tarkennettiin ja täydennettiin 
hakemuksissa annettuja tietoja. Osalta hakijoista pyydettiin lisäselvityk-
siä ja hakemuksen täydennyksiä.

Yksityisille toimijoille esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liit-
teenä 4.

Yleiset perustelut

Varausesitys perustuu hakijoiden hakemusasiakirjoissa esittämiin sekä 
neuvotteluissa saatuihin tietoihin ja selvityksiin. Hakemusten ja neuvot-
teluiden perusteella varauksia esitetään hankkeille, jotka toteuttavat 
mahdollisimman hyvin rahoitus- ja hallintamuodoltaan sekä muulta si-
sällöltään kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita sekä asemakaavoituk-
sen yhteydessä alueiden rakentamiselle asetettuja maankäytöllisiä ta-
voitteita.

Pääpaino on normaalissa asuntotuotannossa ja erityisesti säännellyssä 
asuntotuotannossa. Tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukai-
sesti varausesityksen valmistelussa etusijalle on asetettu rakennutta-
jaorganisaatioiden hakemukset edellyttäen, että rakennuttajalla on ar-
vioitu olevan riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankeen toteuttami-
seksi.

Helsingin rakennusalan markkinoille on kaupunkiympäristötoimialan 
näkemyksen mukaan tunnusomaista pienten ja keskisuurten rakennus-
liikkeiden suhteellisen vähäinen määrä ja tuotantotapojen yksipuoli-
suus. Tämä on näkynyt kaupungin tontinluovutuksessa siinä, että pie-
nemmille esikaupunkialueille sijoittuville tonteille on ollut usein vaikea 
löytää toteuttajia. Tilanteessa on kuitenkin tapahtunut muutosta viime 
vuosien aikana ja alalle saatujen uusien toimijoiden vaikutus alkaa nä-
kyä. 

Tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan varauksia esitetään 
rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Rakennusalan kilpailun edis-
tämiseksi ja uusien rakennusalan toimijoiden saamiseksi Helsinkiin ton-
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tinvarauksia esitetään nyt Jätkäsaaresta, Koskelasta, Honkasuolta ja 
Mellunkylästä yhteensä kahdeksalle uudelle rakennusalan toimijalle. 
Tällä tavoin uudet rakennusalan toimijat ja näiden toteutusorganisaatiot 
pääsevät mukaan Helsingin rakentamisen käytäntöihin ja prosesseihin. 
Lisäksi uudet toimijat voivat luoda omia alihankintaketjujaan sekä löy-
tää Helsingin alueelta yhteistyökumppaneita tulevia hankkeita varten. 
Tämä alentaa puolestaan kynnystä osallistua jatkossa Att:n järjestämiin 
urakkatarjouskilpailuihin ja kaupungin tontinluovutuskilpailuihin. Lisäksi 
uusien Hitas-rakennuttajien saaminen Helsinkiin on hyvin toivottavaa 
vanhojen perinteisten Hitas-rakennuttajien keskittyessä nykyisellään 
pääasiassa muuhun asuntotuotantoon.

Myös uusille rakennusliikkeille ja rakennuttajille varattavaksi esitettävät 
tontit tultaisiin varaamaan pääasiassa säänneltyyn tuotantoon. Varau-
sesityksen valmistelussa on uusien toimijoiden osalta kiinnitetty erityis-
tä huomiota varauksensaajan kykyyn ja resursseihin hankkeen toteut-
tamiseksi.

Helsingin kaupungin asuntokannasta noin 86 % sijoittuu kerrostaloihin 
ja vain noin 14 % pientaloihin. Suhdeluvun ei odoteta muuttuvan tule-
vaisuudessa. Kaupungin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kau-
punki huolehtii osaltaan kerrostaloasumisen ja -rakentamisen houkutte-
levuudesta ja kehittämisestä. Tästä syystä varausesityksen valmiste-
lussa on painotettu kehittämishankkeita. Kaupungin poikkihallinnollinen 
Kehittyvä kerrostalo -työryhmä on puoltanut Koskelan sairaala-alueelle 
sijoittuvan hankkeen ottamista osaksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. 
Kehittämishankkeessa tarkastellaan syvälämmön hyödyntämistä ra-
kennusten energiantuotannossa, osuuskunta-asumista sekä vanhusten 
asumisen ja hoivapalveluiden järjestämistä itsenäisesti.

Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin

Kaikille hakijoille ei hakemusten suuresta määrästä johtuen voida tällä 
varauskierroksella esittää varauksia. Samasta syystä ovat varattavat 
hankekokonaisuudet pääsääntöisesti varsin pieniä verrattuna hake-
muksissa esitettyyn. Tällä tavoin on pyritty osoittamaan tontteja mah-
dollisimman monelle eri hakijalle.

AM-ohjelman seurantaraportit vuosilta 2017-2018 ovat osoittaneet, että 
erityisesti säännellyn asuntotuotannon osuutta tulisi painottaa varauk-
sia tehtäessä. Tästä syystä on varausesityksen valmistelussa pääpaino 
ollut kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Kaupunki varaa ton-
tinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan hakemusten perusteella 
tontteja sääntelemättömään omistus- tai vuokra-asuntotuotantoon vain 
poikkeustapauksissa. Hakemukset, joissa esitettiin tontin varaamista 
sääntelemättömään tuotantoon, eivät siten pääsääntöisesti antaneet ai-
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hetta tontinvarauksen esittämiseen. Sääntelemättömään omistus- ja 
vuokra-asuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja ainoastaan 
Meri-Rastilan ja Koskelan sairaala-alueelta kehittämishankkeeseen ja 
kumppanuuskaavoitukseen toteuttamisedellytysten mahdollistamiseksi.

Kaupungin kannalta on tärkeää varmistua siitä, että tontinvaraajalla on 
riittävä kyky sekä riittävät taloudelliset edellytykset ja muut resurssit 
usein hyvinkin vaativan rakennushankkeen toteuttamiseksi ilman viivy-
tystä. Tämä korostuu erityisesti vaativilla kantakaupungin läheisyyteen 
sijoittuvilla alueilla, jossa tontin rakentamisen viivästyminen saattaa vai-
kuttaa myös muiden tonttien rakentamiseen. Osa hakijoista ei ole esit-
tänyt riittävää tai uskottavaa selvitystä kyvystään ja resursseistaan ha-
kemuksessa esitetyn hankkeen toteuttamiseksi. Samasta syystä tontte-
ja ei esitetä varattavaksi yksityishenkilöille.

Yksityisten toimijoiden erityisasumisen hankkeille (esim. vanhusten hoi-
vakodit) ei yleisellä varauskierroksella lähtökohtaisesti esitetä suorava-
rauksia. Tällaisten hankkeiden osalta tontinvarausten tulee mm. suu-
resta kysynnästä johtuen tapahtua koordinoidusti erillisten tonttihakujen 
tai kilpailujen kautta. Keskitetty tonttihaku mahdollistaa selkeiden tavoit-
teiden ja valintakriteerien määrittelyn. Tällaiset varaukset järjestetään 
tarvittaessa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Ennen 
kuin kaupunki luovuttaa laajemmassa määrin tontteja tämän kaltaisia 
hankkeita varten, on kaupungin kannalta tärkeää arvioida, miten palve-
lun tuottaja ja palvelurakennusten omistajat voidaan erottaa toisistaan 
siten, että palveluntuottaja on kaupungin vaatimuksesta tarvittaessa 
vaihdettavissa. Lisäksi on syytä arvioida, missä määrin uudisrakennet-
tavia tontteja kannattaa luovuttaa ja missä määrin kysyntää on tarkoi-
tuksenmukaista tyydyttää tarjoamalla näille hankkeille kaupungilta va-
pautuneita taikka vapautumassa olevia jo olemassa olevia tiloja. Tällai-
sia tiloja saattanee tulla lähivuosina tarjolle esim. vanhoilta sairaala-
alueilta kuten Koskelan sairaala-alue. 

Lista hakijoista, joiden hakemusten perusteella ei esitetä tontinvarauk-
sia ja jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin on liitteenä 5. 

Att:lle esitettävät varaukset

AM-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan aiempien 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulee huolehtia kaupungin 
oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä. 

Tontit -yksikkö on kartoittanut Att:n kanssa sen tuotantoon soveltuvat 
asuntotontit. Tontinvarauksista on valmistelun yhteydessä neuvoteltu 
Att:n, kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatii-
min sekä asemakaavoituksen alueprojektien kanssa.
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Att:n tuotantotavoitteet huomioiden Att:n suhteellinen osuus tontinva-
rauksista tulisi olla noin 35 % kaikista varauksista. Att:lla on nykyisel-
lään voimassa olevia tontinvarauksia suhteellisesti vähemmän (27 %) 
kuin muilla varaajilla, mutta asuntomäärin tarkasteltuna tilanne on hyvä. 
Att:n tuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että Att:n tonttiva-
ranto on turvattu myös pidemmällä aikavälillä. Se mahdollistaa toimin-
nan pitkäjänteisen suunnittelun ja resursoinnin. Osa nyt varattavaksi 
esitettävistä tonteista on rakennettavissa vasta usean vuoden kuluttua 
ja tonttien rakentaminen edellyttää mm. asemakaavan laadintaa. Suu-
rimman osan tonteista on kuitenkin arvioitu olevan rakentamiskelpoisia 
jo varausaikana. Lähivuosina toteutettavissa oleviin tontteihin on kiinni-
tetty erityistä huomiota, sillä Att on ilmoittanut sillä olevan tarvetta juuri 
lähivuosina rakennettavien asuntojen määrän lisäämiseen. Uusien va-
rausten kohdentaminen Att:lle on siten perusteltua.

Att:n tuotantotavoitteiden tukemiseksi Att:lle esitetään nyt lisävarauksia 
yhteensä noin 1 800 asunnon rakentamista varten, eli noin 147 800 
km². Varattava määrä vastaa laskennallisesti yli vuoden Att:n tuotanto-
tavoitteiden mukaista tuotantoa. Varauksia esitetään runsaasti myös 
Hekan vuokra-alueiden täydennysrakentamiseen. Att:lle esitettävistä 
varauksista noin puolet kohdistuu valtion tukemaan vuokra-asuntotuo-
tantoon ja puolet välimuodon tuotantoon. 

Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liittee-
nä 6.

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettävät tontit

Edellä esitettyjen hakemusten perusteella tehtävien ja Att:lle esitettä-
vien tontinvarausten lisäksi esitetään varattavaksi tontteja luovutetta-
vaksi erillisillä kilpailuilla ja/tai tonttihauilla (ilmoittautumis- ja neuvotte-
lumenettely) yhteensä noin 1 400 asuntoa vastaava määrä, eli noin 114 
100 k-m². Tontit sijoittuvat Länsisataman, Koskelan, Honkasuon, Kruu-
nuvuorenrannan Haakoninlahden sekä Herttoniemen ja Laajasalon 
alueille.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään tonttien tarkem-
mista varausehdoista sekä järjestämään ja ratkaisemaan kilpailut ja/tai 
tonttihaut.

Kilpailuihin ja muihin tontinluovutusmenettelyihin varattavaksi esitettä-
vien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 7.

Tontti- ja hankekohtaiset perustelut
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Edellä esitettyjä tontinvarausesityksen yleisiä perusteluja täydentävät 
tontti- ja hankekohtaiset perustelut on esitetty liitteenä 8 olevassa pe-
rustelumuistiossa.

Keskeiset varausehdot

Tontinvarauksissa esitetään noudatettavaksi liitteen 2 mukaisen tontin-
varausmuistion (ja sen liitteiden) tonttikohtaisia ehtoja sekä tontinva-
rauksissa tavanomaisesti noudatettavia yleisiä varausehtoja. Kaupun-
kiympäristölautakunta päättäisi erikseen erillisillä kilpailuilla ja tontti-
hauilla luovutettavien tonttien varausehdoista kilpailuohjelmien hyväk-
symisen sekä tonttien varaamisen yhteydessä.

Varausehtoihin on sisällytetty harmaan talouden torjuntaa koskevat eh-
dot sekä ehdot, jotka velvoittavat tontinvaraajaa aktiivisesti edistämään 
tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungille varataan seuraamuk-
sitta oikeus määrätä varaus päättymään kesken varausajan, jos on il-
meistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana ja viivästys joh-
tuu varauksensaajasta. Ehtojen mukaan varauksensaajalla on varaus-
päätöksen nojalla myös oikeus suorittaa maaperätutkimuksia. Tutki-
musten tekemiseen liittyy kuitenkin ilmoitusvelvollisuus. Varauksiin esi-
tetään sisällytettäväksi omistusasuntotuotannon osalta perheasuntojen 
toteuttamista koskevat AM-ohjelman mukaiset ehdot. 

Tontinvarausehtoihin esitetään sisällytettäväksi aikaisempien varause-
sitysten tapaan rakentamisen energiatehokkuutta koskevat ehdot. Eh-
dot poikkeavat kuitenkin aikaisempien vuosien määräyksistä, sillä vuo-
den 2018 alusta astuivat voimaan uudet energiatehokkuutta koskevat 
määräykset. AM-ohjelmassa linjattujen tavoitteiden mukaisesti Helsin-
gissä asuntorakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ovat olleet 
hieman tiukemmat kuin voimassa oleva lainsäädäntö on edellyttänyt, 
joten varausesityksessä on lähdetty siitä, että kaupunki edellyttää nyt-
kin kerrostalotuotannossa tiukennettuja vaatimuksia. Varausesityksen 
mukaan rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018 energiatehokkuus-
luokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 80 kW-
hE/(m²vuosi), kun sen uusien määräysten mukaan tulisi alittaa taso 90 
kWhE/(m²vuosi). 

Lisäksi Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilla esi-
tetään noudatettavaksi alueellisia varausehtoja, jotka koskevat mm. 
tonttien pysäköintijärjestelyitä, alueellisiin palveluyhtiöihin liittymistä se-
kä suunnittelun ja rakentamisen ohjausta. Jätkäsaaren ja Kruunuvuo-
renrannan alueen tontinvaraukset tulisivat voimaan vasta, kun tontinva-
raaja on allekirjoittanut alueellisten varausehtojen sisältämän sitoumuk-
sen.

Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan
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Nyt käsiteltävien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi varattuna 
tontteja yhteensä lähes 26 000 asunnon rakentamista varten, eli noin 
1,97 milj. k-m². Varauskanta mahdollistaisi tällöin noin kuuden vuoden 
tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuosi) ja 
asuntoja yli 47 000 asukkaalle.

Tontinvarausesitys tasapainottaa nykyisen tontinvarauskannan rahoi-
tus- ja hallintamuotojakaumaa. Asuntomäärien mukaan laskettuna va-
rausesityksen jälkeen varauskannasta noin 23 % olisi varattu valtion tu-
kemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon, 32 % välimuodon 
asuntotuotantoon ja noin 45 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Varausesityksen jälkeen kaupungilla olisi varattuna tontteja opiskelija- 
ja nuorisoasuntotuotantoon noin 1400 asunnon rakentamista varten. 
Vuosittainen tuotantotavoite on AM-ohjelman mukaisesti 300 opiskelija-
asuntoa ja 100 nuorisoasuntoa. Rakenteilla on tällä hetkellä noin 400 
opiskelija- ja nuorisoasuntoa. 

Att:lle olisi varattuna tontteja noin 7 500 asunnon rakentamista varten, 
mikä vastaa laskennallisesti noin 5 vuoden Att:n tuotantotavoitteiden 
mukaista tuotantoa. Att:n suhteellinen osuus kaikista tontinvarauksista 
on varausesityksen mukaisten varausten jälkeen noin 29 %. Valtion tu-
keman vuokra- asuntotuotannon osuus kaikista Att:n tontinvarauksista 
on noin 47 %, mikä vastaa melko hyvin tavoitetasoa (50 %).

Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaupungin tasolla, 
Att:n tontinvarauksiin sekä keskeisillä projektialueilla on esitetty liittee-
nä 11 olevissa taulukoissa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että varausesityksen mukainen tontinva-
rauskanta noudattaa varsin hyvin asetettuja tavoitteita niin määrällisten 
tavoitteiden kuin rahoitus- ja hallintamuotojakaumankin suhteen. Ton-
tinvarauksista iso osa kohdistuu kuitenkin erilaisiin kilpailuihin sekä eril-
lisiin tonttihakuihin, joiden järjestämiseen tulee jatkossa osoittaa riittä-
vät resurssit.

Tulevien vuosien asemakaavoituksessa ja varauksia valmisteltaessa 
tulee edelleen huolehtia, että valtion tukemalle asuntotuotannolle luo-
daan riittävät edellytykset. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että sääntele-
mättömälle asuntotuotannolle luodaan tontinvarauksin riittävät edelly-
tykset erityisesti Jätkäsaaressa, jossa varauksissa on painotettu tähän 
saakka säänneltyä kohtuuhintaista tuotantoa. 

Lopuksi
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Varattavaksi esitettävät tontit mahdollistavat laskennallisesti hieman 
vajaan vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon ja asun-
toja 8 800 asukkaalle. Toisaalta on kuitenkin syytä huomata, ettei osaa 
tonteista todennäköisesti saada rakentamiskelpoiseksi seuraavan kah-
den-kolmen vuoden kuluessa ja varauksia jouduttaneenjatkamaan.

Seuraavan kerran uusia tontinvarauksia tullaan esittämään kaupungin-
hallitukselle arvion mukaan vuoden 2019 alkupuolella. Tällöin varatta-
vaksi tulee todennäköisesti tontteja edelleen Jätkäsaaren, Kruunuvuo-
renrannan, Kalasataman sekä Honkasuon ja Kuninkaantammen alueil-
ta. Näiden varausten yhteydessä tulee huolehtia siitä, että tontteja va-
rataan riittävästi myös sääntelemättömään asuntotuotantoon. Edellä 
mainituilla alueilla on tähän hyvät edellytykset. Lisäksi Att:lle tulee jat-
kossa pyrkiä löytämään uusia tontteja erityisesti valtion tukemaan 
vuokra-asuntotuotantoon. Vuoden 2018 aikana pyritään selvittämään 
mahdollisuudet esittää tontteja varattavaksi erityisasumisen hankkeita 
varten.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenvetotaulukko tontinvarausesityksestä
2 Tontinvarausmuistio 12.6.2018
3 Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä
4 Sijainti- ja tonttikartat (yksityiset)
5 Hakijat, joiden hakemuksen perusteella ei esitetä varausta
6 Sijainti- ja tonttikartat (Att)
7 Sijainti- ja tonttikartat (kilpailut)
8 Perustelumuistio 12.6.2018
9 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
10 Varausesityksen kokonaisuus suhteellisin prosenttiosuuksin esitettynä
11 Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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Hakijat (sähköisesti) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 349

HEL 2018-005647 T 10 01 01 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus varaa liitteenä nro 1 olevan taulukon mukaisesti siitä ilmene-
vät tontit asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja/-kilpailu-
ja varten 31.12.2020 tai 31.12.2021 saakka liitteestä nro 2 ilmeneville 
tahoille sekä liitteestä nro 2 ja sen alaliitteistä ilmenevin ehdoin.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään liit-
teestä nro 2 ilmenevät ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyt sekä kil-
pailut, päättämään niiden ehdoista sekä valitsemaan näiden perusteel-
la tonteille varaajat ja toteuttajat.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus toteaa, etteivät liitteenä nro 5 olevan luettelon mukaisten ha-
kijoiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä seuraavan tontinvarauk-
sen päättyneeksi: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosasta (Kalasata-
ma) Hoasille ja Alkuasunnoille (NAL-asunnot) varattu tontti 10652/1.

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan viidennen 
esityksen kokouksen kolmantena asiana.
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Miia Pasuri. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petra Santos, kiinteistöasiamies, puhelin: 09 310 31897

petra.santos(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 673
Lausunto Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntömuutoksesta

HEL 2018-010719 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki 
puoltaa Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä ole-
van luonnoksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntöluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-viikon säätiö sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-viikon säätiö sr

Helsinki-viikon säätiö sr:n tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunne-
tuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä 
mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön 
tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

Helsinki-viikon säätiö on kaupungin tytärsäätiö.

Taustaa sääntömuutokselle
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Tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiik-
kaa. Ne vahvistavat Helsingin paikallisidentiteettiä ja kaupungin veto-
voimaa. Helsingin uudessa strategiassa korostetaan tapahtumien mer-
kitystä kaupungin myönteiselle kehitykselle. 

Nykyisellään tapahtumia tuotetaan kaupunkikonsernin monissa eri or-
ganisaatioissa: Helsinki-viikon säätiössä, Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä 
(ent. Helsingin Markkinointi Oy), Tukkutorilla, Helsingin Leijona Oy:ssä 
sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi kaupungin-
kansliassa tuotetaan esimerkiksi suuriin tapahtumiin liittyvää tietoa, 
neuvontaa ja viranomaiskoordinointia.

Pormestari päätti 4.10.2017, 74 § kehottaa kaupunginkansliaa ja kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialaa yhteistyössä Helsinki-viikon säätiö sr:n ja 
Helsingin Markkinointi Oy:n sekä tarvittavien muiden toimialojen ja kau-
punkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa laatimaan 
selvityksen toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr 
ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö tai säätiö toimi-
si kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osaa-
miskeskittymänä.

Selvitystyö tapahtumien tuotannon keskittämisestä

Kaupungin tapahtumatuotannon vahvistamista ja uudistamista selvitet-
tiin pormestarin päätöksen mukaisesti laajapohjaisella selvitystyöllä, 
jonka ohjausryhmässä oli edustus kaupunginkansliasta, kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalta, Helsinki-viikon säätiöstä sekä Helsinki Marke-
ting Oy Ltd:stä. Selvitystyön tukena käytettiin ulkopuolista konsulttia, 
jonka laatima raportti on oheismateriaalina.

Tapahtumatuotannon organisointia koskevan raportin tavoitteena oli ar-
vioida mahdollisuuksia hajallaan olevan suurtapahtumien tuottamisen 
ammattimaistamiseen ja kaupungin strategian mukaiseen kehittämi-
seen siten, että toimintaa keskitetään uudelleen organisoitavaan Hel-
sinki-viikon säätiöön. 

Toisena tavoitteena oli suurtapahtumien tuotannon tehostaminen luo-
malla synergiaetuja esimerkiksi yhteisessä hankintojen kilpailutukses-
sa, markkinoinnissa, viestinnässä, ulkopuolisen rahoituksen hankinnas-
sa sekä henkilöstön työajan ja potentiaalin paremmassa hyödyntämi-
sessä. 

Tehdyn selvityksen piiriin kuuluivat seuraavat tapahtumat: Helsingin 
juhlaviikot, Helsinki-päivä, Lux Helsinki, Tuomaan markkinat, Silakka-
markkinat, Helsingin uusivuosi, Kiinalainen uusivuosi, Helsinki-päivät 
Pietarissa, Mini Tattoo, Musica nova Helsinki, Kansallinen Veteraani-
päivä ja Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille.
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Selvityksen mukaan säätiömuoto sopisi keskitetylle toiminnalle hyvin. 
Se mahdollistaa erilaisten rahoitusmuotojen hankinnan, on pitkäjäntei-
nen, riittävän itsenäinen ja joustava organisaatiomalli. Säätiön tapahtu-
mista suuri osa tulisi olemaan ilmaistapahtumia, jotka eivät sovellu an-
saintalogiikkaa edellyttävään yhtiömuotoiseen toimintaan. Ns. tapahtu-
masäätiö olisi selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista muodostaa 
laajentamalla kaupunkikonserniin kuuluvan Helsinki-viikon säätiön toi-
mialaa ja toimintaa.

Raportissa lähdettiin siitä, että uudistuksen toteutuessa säätiöön siirty-
vä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. 
vanhoina työntekijöinä. Selvityksen mukaisesti siirtyviä henkilöitä olisi 
vain Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä. Muiden tapahtumatuotantojen osal-
ta kyse on siirtyvistä sopimuksista ja mahdollisista muista omaisuuse-
ristä sekä kaupungin avustus- ja muista määrärahoista.

Uudistus on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että tapahtumasää-
tiön toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Tapahtumat siirtyisivät sää-
tiöön, kun Helsinki-viikon säätiön säännöt on muutettu vastaamaan 
suunniteltua uutta tilannetta. Siirron yhteydessä on tärkeää turvata tä-
män vuoden ja ensi vuoden tapahtumien järjestäminen siten, ettei tuo-
tanto häiriinny muutoksista.

Sääntömuutos

Tapahtumasäätiömalliin siirtyminen edellyttää Helsinki-viikon säätiö 
sr:n sääntöjen muuttamista säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen 
laajentamiseksi. Osana edellä mainittua selvitystyötä on kaupungin-
kanslian oikeuspalveluiden johdolla valmisteltu Helsinki-viikon säätiön 
sääntöihin tarvittavat muutokset. Sääntöluonnos on ennakkotarkastettu 
Patentti- ja rekisterihallituksessa ja sille on saatu hyväksyvä ennakko-
tarkastuspäätös 13.3.2018. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mu-
kaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Helsingin kaupunki on 
antanut siitä lausuntonsa. 

Helsinki-viikon säätiön hallitus päätti 22.10.2018 pyytää kaupungin lau-
suntoa sääntöjensä muuttamisesta PRH:n ennakkotarkastamien sään-
töjen mukaiseksi siten, että sääntömuutos tulee voimaan 1.1.2019 al-
kaen. Samalla hallituksen jäsenet päättivät antaa suostumuksensa sil-
le, että sääntömuutos mahdollistaa heidän erottamisensa. Hallituksen 
päätös on ehdollinen, kunnes sille saadaan säätiön sääntöjen mukai-
sesti Helsingin kaupungin lausunto. 

Säätiön nykyisiin sääntöihin tehtävät keskeiset muutokset ovat:

 säätiön tarkoitus laajennetaan kattamaan nykyistä laajemmin kult-
tuurin eri osa-alueet, mukaan lukien kaupunkikulttuuri,
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 säätiön toimintamuotoja laajennetaan tarkoitusta vastaavasti,

 hallituksen kokoonpanoa laajennetaan niin, että hallituksessa on ny-
kyisen viiden sijaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Lisäksi säätiön sääntöihin lisätään kaupungin nykyisten mallisääntöjen 
mukaiset kirjaukset muun muassa konserniohjauksen noudattamisesta, 
hallituksen erottamismahdollisuudesta sekä luottamushenkilöiden tieto-
jensaantioikeudesta.

Säätiön hallituksen täydentäminen

Tapahtumatuotannon keskittämisen myötä Helsinki-viikon säätiön toi-
minta muuttuu ja laajenee. Tapahtumasäätiötä koskevan selvitystyön 
yhteydessä on tunnistettu, että Helsinki-viikon säätiön muuttaminen 
kaupungin tapahtumasäätiöksi asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös 
säätiön hallituksen kollektiiviselle osaamiselle.  

Hallituksen kokoonpano on säätiön onnistumista osaltaan määrittävä 
kriittinen tekijä. Helsinki-viikon säätiön hallituksen nykyistä rakennetta 
ei selvitystyössä pidetty jatkoa ajatellen säätiön ammattimaisen toimin-
nan ja toimialaosaamisen sekä tapahtumien kehittämisen kannalta par-
haana mahdollisena tukena.

Selvitystyön perusteella säätiön hallituksen jäsenmäärää tulee kasvat-
taa nykyisestä viidestä jäsenestä, jotta hallitukseen voidaan ottaa mu-
kaan säätiötä sen toimialalla hyödyttävää osaamista markkinointijohta-
misesta, “kovan tason” nykyaikaista tapahtumatuotanto-osaamista, 
kaupunkimarkkinoinnin asiantuntijuutta, hyödyllisiä yrityselämän ver-
kostoja, syvää kulttuurikentän tuntemusta sekä yhteiskunnallista vaikut-
tamisvoimaa. Hallituksen monipuolisen osaamisen kannalta perusteltua 
olisi, että hallituksessa olisi luottamushenkilötaustaisia jäseniä, ns. ul-
kopuolisia asiantuntijajäseniä sekä kulttuurin ja elinkeinopolitiikan viran-
haltijataustaisia jäseniä.

Hallituksen täydentämistä koskevaa asiaa käsitellään erikseen myö-
hemmin säätiön sääntömuutoksen rekisteröinnin jälkeen.

Lopuksi

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen on tarpeen säätiön toi-
minnan laajentamiseksi ja tapahtumasäätiöksi muuttumiseksi. Sääntö-
muutos perustuu laajaan kaupungin ja säätiön väliseen selvitystyöhön 
ja muutetut säännöt ovat Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkas-
tuksessa hyväksytty. Kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväk-
syvä lausunto sääntömuutoksesta.
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Sääntömuutoksen ohella tapahtumasäätiöksi muuttuminen edellyttää, 
että Helsinki-viikon säätiölle siirretään erillisin luovutussopimuksin selvi-
tystyön yhteydessä tunnistettujen tapahtumien järjestämisvastuu. Li-
säksi Helsinki Marketing Oy Ltd:stä siirtyy säätiöön ns. vanhoina työn-
tekijöinä neljä tapahtumatuotantotehtävissä olevaa henkilöä. Siirtoasia 
tuodaan yhtiön osalta erikseen kaupungin päätöksentekoon ylimääräis-
tä yhtiökokousta koskevana asiana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntöluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa olevat säännöt
2 Raportti liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-viikon säätiö sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 674
Lausunto valtiovarainministeriölle valtioneuvoston selonteon luon-
noksesta "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella"

HEL 2018-009877 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon 
valtioneuvoston selonteon "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudel-
la" luonnoksesta:

Yleiset kommentit luonnoksesta

Selonteon luonnoksessa on laadittu kuvaus tietopolitiikasta ja tekoälyn 
hyödyntämisestä strategisella tasolla. Kuitenkin joissain kohdin on tie-
to- ja data -käsitteitä käytetty epäjohdonmukaisesti. Tiedon, informaa-
tion ja datan käsitteitä olisi syytä avata tarkemmin merkitysten selven-
tämiseksi. Luonnoksesta käy myös huonosti ilmi, miten ja millä tasolla 
esitetyt linjaukset konkretisoituvat valtion ohjaukseen. 

Kunnilla on tärkeä rooli tietopolitiikkakeskustelussa laajojen tiedonmuo-
dostumisprosessiensa vuoksi. Kunnat ovat läsnä kansalaisten arkipäi-
väisissä palvelutarpeissa, joista kertyy digitalisaation myötä yhä enem-
män yhdisteltävissä olevaa dataa. Mitä enemmän tekoälyn avulla muo-
dostettavat tiedonkäyttömahdollisuudet kasvavat, sitä tärkeämmäksi 
käy keskustelu käytön etiikasta myös kuntien toiminnassa. 

Toiminnan tehokkuutta etsitään jatkuvasti yleistyvän automatisoinnin ja 
tekoälyn keinoista.  Regulaation mahdollisuudet tukea ja antaa linjauk-
sia koko julkiselle hallinnolle on selvitettävä, jotta tiedon käyttö tekoäly-
menetelmin säilyy eettisesti kestävällä pohjalla. Tietopolitiikkaa ja arvo-
keskustelua tekoälyn soveltamisesta tarvitaan jokaisella julkishallinnon 
tasolla ja toimialalla jatkuvasti.

Osaamisen kehittämisen ja koulutuksen merkitys on tuotu selonteossa 
esille, mutta varsinaisesti ei ole käsitelty tietokäsitystä eikä tiedon 
muuttuvaa luonnetta, joka on tietopolitiikan ja tiedon eettisen käsittelyn 
kannalta olennainen tekijä. 

Tekoälyn kehittämiseen tarvitaan runsaasti luotettavaa ja helposti käy-
tettävissä olevaa tietoa, johon tulee olla vapaa käyttöoikeus. Samalla 
tietoturvallisuuteen ja tiedon eheyteen liittyvät vaatimukset tulee pitää 
esillä ja toisaalta varmistaa tietosuoja ja yksilön oikeudet itseä koske-
van tiedon hallintaan.
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Johdannossa mainitaan, että kansallisessa tietopolitiikassa on otettava 
huomioon EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sitoumukset. Tähän tulisi 
lisätä, että myös Suomen kansallinen tietosuojalainsäädäntö tulee ot-
taa huomioon. Selonteossa on hyvin tuotu esiin uusi EU:n yleinen tieto-
suoja-asetus.

1 Johdanto

Selonteon luonnoksen johdanto on tiivis ja yleistajuinen katsaus tieto-
politiikkaan ja tekoälyyn.

Tietopolitiikan määritelmässä tulisi ottaa laajemmin huomioon koko tie-
don elinkaari, kuten eurooppalaisessa tietosuojasääntelyssä määritelty 
oikeus tulla unohdetuksi. 

2 Kansainväliset näkymät

Suomen julkisen sektorin luonne eroaa johtavien datatalousmaiden jul-
kisten sektoreiden rooleista. Selonteon luonnoksen linjauksista puuttuu 
näkemys, minkälaisen roolin ja millä sääntelyn tasolla Suomen julkinen 
sektori on ottamassa. 

3 Suomen tilanne

Tietopolitiikassa kunnilla on eriarvoiset lähtökohdat, joita valtion tulisi 
vain hallitusti tasapainottaa, tunnustaen kasvukeskuksien mahdollisuu-
det ja kaupungistumisen näköalat. Isoilla kaupungeilla on mahdollisuus 
osallistua julkishallinnon yhteisen tietopolitiikan muodostamiseen ja työ 
on niille tarkoituksenmukaista palvelujen turvallisen ja tehokkaan järjes-
tämisen kannalta. 

Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden laajat mahdollisuudet tulisi valjas-
taa koko Suomen kansalliseksi hyödyksi ja kansainvälistymisen keinok-
si. Työ on hidasta ja vaatii taustalleen kansallisten määreiden luomista.

Yhteisten kansallisten tietoarkkitehtuurivastuiden määrittämisellä on 
Suomessa kiire, jotta tekoälyohjelmakin pystyisi hyötymään laadukkais-
ta yhteisistä tietovarannoista ja kyvykkyyksistä. Tekoälyn mahdollisuu-
det toimintojen tehostamisen menetelminä tulee tunnistaa ja ottaa halli-
tusti yhteiseen käyttöön eri osapuolien yhteistyöllä määritellyin ehdoin 
ja sopimuksin, yhteistä etua tavoitellen. Kuntien ja valtion yhteistyö ko-
konaisarkkitehtuurityössä on ratkaisevaa.

Tietopolitiikan sääntelyn tiukkuudessa tulee varoa ajautumista asteikon 
ääripäihin. Yhtäältä tulee välttää yliregulaatiota ja purkaa datan saami-
sen esteitä hallitusti. Toisaalta tulee varoa myös aliregulaatiota, joka 
johtaa tietosuojarikkomuksiin ja tietoturvattomuuteen. 
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Suomen tilannekuvassa on otettu uhkana esille varovaisuuden ja va-
kauden ylikorostuminen hallinnon toimissa. Tiedonhallinnassa ja ylei-
semmin hallinnossa tulee kuitenkin ottaa huomioon hyvin pitkä aikajän-
ne, joka aiheuttaa erityisiä vaatimuksia vakaudelle koko tiedon elinkaa-
ren ajan. 

Ajankohtaisena uhkakuvana on tunnistettu vihamielinen hybridivaikutta-
minen. Tiedon alkuperän väärentämistä tulisi torjua yhteisesti sovituilla 
tehokkailla tiedonhallinnan menetelmillä. 

Tekoälyn mahdollisuuksien turvaaminen on kansallisesti tärkeää de-
mokraattisten, hyvätasoisten elinolosuhteiden edellytysten luojana. 
Myös kansalaisten tietosuojan turvaaminen on koko julkishallinnon laa-
ja, yhteinen tehtävä. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla pidetään tärkeänä määrittää tarkoin, mi-
hin tehtäviin tekoäly kelpaa ja mihin tehtäviin vaaditaan ihminen käyttä-
mään harkintaa. Tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuvalle julkiselle toi-
minnalle tarvitaan pelisäännöt. Lainsäädännön tulee määrittää, missä 
tapauksissa tekoälyn ja algoritmien tuottamaa valmistelutietoa voidaan 
hyödyntää julkisessa sektorissa päätöksenteon tukena ilman, että pää-
töksenteon kohteena olevalta asiakkaalta on menettelyyn lupa sekä 
milloin asiakkaalle voidaan proaktiivisesti tarjota palveluita tekoälyn eri 
tietojen pohjalta tekemän päättelyn mukaisesti.

Kuten selonteossa todetaan, Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot. Niiden hyödyn-
tämisen osalta tulee noudattaa selonteossa mainittujen perustuslain, 
Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden lisäksi 
myös Suomen kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

4.1 Tieto käyttöön

Oikeutta omien tietojen hallintaan pidetään lähtökohtaisena vahvana 
periaatteena. Tietopolitiikassa tulee ratkaista, voidaanko myös tekoälyn 
tuottaman tiedon osalta määritellä ymmärrettävästi omien tietojen omis-
tusoikeus, ja minkälainen tekninen toteutusratkaisu tällöin vaaditaan. 
Oikeus oman tiedon hallintaan tulisi määritellä siten, että tiedonkäyttö-
lupa voidaan antaa niin tietojärjestelmästä toiseen kuin organisaatiosta 
toiseen.

Julkishallinnon datan, julkaisuiden ja toimintamenetelmien avoimuus 
edistää julkisin varoin tuotetun tutkimus-, tilasto- ja muunlaisen tiedon 
käyttöä yhteiskunnassa hyödyksi laajasti. Viranomaiskäytön ohella rat-
kaisuja ja malleja yksityisen sektorin tietovarantojen hyödyntämiseksi 
tulee edistää. 
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Tiedon käyttöoikeuksiin kohdistuva sääntely on tekoälyn kannalta han-
kala ylläpitää ajantasaisena. Kalleimmaksi tiedoksi yhteiskunnalle muo-
dostuu laaduton, käyttötarpeeseen soveltumaton ja käyttämättömäksi 
jäävä tieto. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämisellä on py-
ritty ratkomaan hyötykäytön mahdollisuuksien lisääntymistä. Yhteentoi-
mivuuden lisääntyessä saattaa muodostua tarve lisätä digitaalista käy-
tön seurantaa ja tietoturvaa. 

Kun tekoälyn ja prosessien automaatio etenee, on huolehdittava, ettei 
tekoälysovellusten kesken tapahdu ristiin oppimista tiedon käyttö/käsit-
telyprosesseista ei-toivotulla tavalla. Teknisten ongelmien lisäksi tällai-
sesta voi seurata eettisiä ongelmia tai kyberturvallisuusriskejä.

Tiedon uusia käyttömahdollisuuksia ja -potentiaalia voidaan löytää siir-
tymällä käyttötarkoitusperusteisesta tiedonsaannista vapaampaan tie-
don käyttöön viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa. Maksuperuste-
lain luomat esteet tiedon käytössä tulisi ratkaista ja tiedon avaamista 
tukea.

4.2 Etiikka ohjaa valintoja

Selonteon luonnoksen tähän osioon ei esitetä huomioita.

4.3 Ihmisen ja koneen vuorovaikutus

Selonteossa todetaan, että monissa päätöksissä ei ihmisen kannalta 
ole välttämättä merkitystä sillä, tekeekö päätöksen kone vai ihminen. 
Tämän osalta on hyvä huomioida, että tällöin tulee ottaa huomioon 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräykset ja sen poikkeukset, jot-
ka ovat 22. artiklassa. Kyseisen artiklan mukaan rekisteröidyllä on pää-
sääntöisesti oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka 
perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja 
jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen 
vastaavalla tavalla merkittävästi. 

4.4 Osaaminen, osallisuus ja luottamus

Selonteossa on tuotu hyvin esille osaamisen kehittämisen ja koulutuk-
sen merkitys sekä keskeiset osaamisalueet tietopolitiikan kannalta. Tie-
don lukutaidolle ja tieto-osaamisen kehittämiselle on yhä suurempi tar-
ve.

Kirjastojen roolin vahvistaminen suomalaisten digitaalisten taitojen ke-
hittämisessä ja digitaitojen polarisaation vähentämisessä on erittäin 
kannatettava linjaus. 
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Laadukas tiedonhallinta takaa, että luottamus tietoon on säilytettävissä. 
Selonteossa on tunnistettu laadukkaiden, hyvin luokiteltujen ja kuvattu-
jen tietojen arvo.

4.5 Vahvistetaan tietotalouden kilpailukykyä

Helsingin kaupunki korostaa avoimen tiedon ottamista lähtökohdaksi. 
Datan avaamisella, yhteentoimivuudella ja muulla tietoarkkitehtuurityöl-
lä demokratisoidaan yrittämisen edellytyksiä tietotalouden piirissä.

Tiedon käytön sääntelyyn liittyvien kysymysten yhteydessä on muistet-
tava, että sovelluskohteiden etsiminen on vielä kesken. Sääntely ei saa 
muodostua potentiaalisten sovelluskohteiden löytämisen ja hyödyntä-
misen esteeksi. On tärkeää mahdollistaa kokeilut, joiden avulla voidaan 
kiihdyttää uusien ratkaisujen syntyä. Suomessa vallitseva datan ja toi-
mintakulttuurin avoimuus luo ainutlaatuiset mahdollisuudet rakentaa 
yhteistyössä ratkaisuja, jotka ovat paitsi eettisiä, myös kansainvälisesti 
merkittäviä.

Selonteossa korostuu ennakoiva uhkakeskustelu. Uhkakuvien hallin-
nan ohella tulisi kuitenkin tuoda esiin myös tietotalouden tarjoamia kas-
vun ja arvonluonnin mahdollisuuksia. Keskustelussa tulisikin tuoda sel-
keämmin esiin myös tietotalouden tuomia mahdollisuuksia (esim. datan 
hyödyntäminen) elämänlaadun parantamiseksi. Sääntelykehikon val-
mistelussa tulee tavoitella erityisesti vastuuketjujen selkeyttä hallinnan 
sijaan. Selkeät vastuuketjut edistävät toimintakentän tietoturvallisuutta 
ja eettisyyttä ilman, että toimintaa tarkoituksellisesti yritetään rajoittaa. 
Vastuukysymyksissä on lisäksi pyrittävä kohtuullisuuteen niin, että 
sääntely tosiasiallisesti vielä kannustaa yrityksiä etsimään uusia sovel-
luskohteita.

Vaikka data itsessään luo yrityksille oivallisia liiketoiminta- ja kasvu-
mahdollisuuksia, todellinen lisäarvo syntyy yritysten välisissä arvoket-
juissa. Data-analytiikan kompetenssien kehittämiseen tulee panostaa 
pelkän datan kerryttämisen sijaan. Datan avoimuuden periaatteissa on 
lisäksi kiinnitettävä huomiota avoimuuden tarkoituksenmukaisuuteen. 
Julkisten toimijoiden tulee rohkaista avoimeen toimintakulttuurin, ei pa-
kottaa siihen. Esimerkiksi Helsinki erottuu tällä hetkellä kansainvälises-
tikin edukseen yhteiskehittämisen kulttuurilla, joka tulee pyrkiä tuomaan 
laajemmin myös alustatalouteen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Tietopoliittinen selonteko 2018, lausuntoversio
2 Lausuntopyyntö 21.9.2018, valtiovarainministeriö
3 Lausuntopyynnön liite, selonteon taustamuistio ministeriöiden hankkeis-

ta ja toimenpiteistä 2018
4 Saate 21.9.2018, valtiovarainministeriö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtioneuvosto on pyytänyt 31.10.2018 mennessä Helsingin kaupungil-
ta lausunnon valtioneuvoston selonteosta "Eettistä tietopolitiikkaa teko-
älyn aikakaudella". Lausunto on pyydetty antamaan vastaamalla lau-
suntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaupungin lausunto 
on rakennettu vastaamalla ennalta annettuihin kysymyksiin. Lausunto 
on valmisteltu kiireellisen aikataulun johdosta toimialojen lausuntojen 
pohjalta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, elinkeino-
osaston sekä hallinto-osaston yhteistyönä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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ta ja toimenpiteistä 2018
4 Saate 21.9.2018, valtiovarainministeriö

Muutoksenhaku
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§ 675
Lausunto Helsingin pelastuskoulun lakkauttamista koskevasta sisä-
ministeriön suunnitelmasta

HEL 2018-010446 T 09 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sisäministeriölle Helsingin kaupungin pelastus-
koulua koskevien sisäministeriön päätösten 31.1.1991 (Dnro 
322/719/91) ja 30.3.1993 (Dnro 33/711/92) mahdollista kumoamista 
koskevasta lausuntopyynnöstä seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupungin pelastuskoulun toiminnan jatkuminen on välttämä-
töntä pääkaupunkiseudun ensihoidon ja pelastustoiminnan resurssien 
turvaamiseksi. Suunnitellusta päätöksestä peruuttaa pelastuskoulun 
toimiluvat tulee luopua. 

Peruuttamissuunnitelma vaarantaa toimivan ensihoitotuotannon ja Hel-
singin pelastuslaitoksen strategisen suorituskyvyn säilymisen. Helsin-
gin kaupunki viittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kielteiseen kantaan. HUS pitää pelastajakoulutuksen jatkamista Helsin-
gissä välttämättömänä.

Helsingin kaupunki katsoo, että pelastajakoulutuksen järjestäminen 
Helsingissä, tai sen siirto kokonaisuutena valtion Pelastusopistolle, on 
ratkaistava yhdessä pelastustoimen koulutusta koskevan kokonaisuu-
distuksen kanssa ja tällöin on otettava huomioon Helsingin ja Uuden-
maan pelastuslaitosten koulutustarpeet.

Perustelut

Ensihoitokelpoisen ammattihenkilöstön saatavuus

Helsingin kaupungin pelastuskoulun erityispiirre on sen vahva kytkentä 
ensihoitopalvelun tuotantostrategiaan. Pelastuskoulun ensihoidon ope-
tusjakso toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun 
kanssa. Opetusjakso on 7,5 opintopistettä Pelastusopiston vastaavaa 
jaksoa laajempi. Opiskelijat perehtyvät pääkaupungin ensihoitojärjestel-
mään ja suorittavat ohjatun harjoittelun laitoksen ensihoitoyksikössä 
sekä pakolliset työssäoppimisjaksot. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa pelastajalle terveydenhuol-
toalan ammattihenkilön pätevyyden ensihoitopalveluun. Tämä mahdol-
listaa kahden pelastajan toimimisen työparina perustason ensihoitoyk-
sikössä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 
340/2011 8 §). Helsingin pelastuslaitoksella kaikki palomiehet suoritta-
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vat työn ohessa ensihoitoon erikoistuneen lähihoitajan ammattitutkin-
non ja saavat näin terveydenhuoltoasetuksen mukaisen kelpoisuuden 
ensihoitotehtäviin.

Pelastuskoulun lakkauttaminen katkaisisi pelastajakoulutuksen kytken-
nän terveydenhuollon ammattitutkintoon.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa suoritetut pelastuskoulun ensihoito-
opinnot ovat nopea väylä ensihoitoon erikoistuneeksi lähihoitajaksi ja 
valmis kanava kouluttaa palomiehistä hoitotasolle kelpaavia terveyden-
huollon ammattihenkilöitä (ensihoitaja-AMK). Pelastuskoulun Metropo-
lia Ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet ovat suoraan hyväk-
siluettavissa hoitotason AMK-ensihoitajatutkinnossa. Koulutusyhteistyö 
mahdollistaa metropolialueen erityispiirteiden huomioimisen ja alueella 
tapahtuvan työelämäharjoittelun. Metropolia Ammattikorkeakoulun en-
sihoidon koulutus on maamme kärkitasoa ja Metropolia Ammattikor-
keakoulu puoltaa pelastuskoulun säilyttämistä.

Pelastusopisto ei nykyisellä toimintatavallaan kykene tarjoamaan pe-
lastuskouluun verrattavaa ensihoito-opetusta. Helsingin pelastuslaitok-
sen toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että pelastajakoulutuk-
seen sisältyvän ensihoitokoulutuksen hyväksiluettavuus säilyy myös 
jatkossa. Muutoin on uhkana, että terveydenhuoltoasetuksen mukaisen 
kelpoisuuden hankkiminen uusille pelastajille vaikeutuu ja nostaa kus-
tannuksia. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanta

HUS:n mukaan Helsingin pelastuskoulun tutkintokoulutuksen lakkautta-
minen aiheuttaisi todennäköisesti merkittävän pelastushenkilöstön työ-
voimapulan alueelle. Tämä heijastuisi välittömästi myös ensihoitoon. 
HUS:lla on yhteistoimintasopimus kaikkien alueensa pelastuslaitosten 
kanssa ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan tuotannosta. On varsin 
epätodennäköistä, että riittävästi Etelä-Suomessa asuvia hakeutuisi 
Kuopioon koulutukseen tai että muualla asuvat muuttaisivat koulutuk-
sen jälkeen pääkaupunkiseudulle, missä elinkustannukset ovat suuret. 

Ensihoito ja pelastustoimi ovat yhteiskunnan ympärivuorokauden toimi-
via kriittisiä peruspalveluja, joiden toiminta ei saa häiriytyä työvoimapu-
lan vuoksi. Pääkaupunkiseudulla on päivittäistehtävien määrä erittäin 
suuri ja erityistilanteita esiintyy usein. Pelastajakoulutuksen tuoma pä-
tevyys toimia ensihoitotehtävissä on merkittävä etu työvoiman jousta-
van käytön kannalta ja sitä hyödynnetään päivittäin ruuhkatilanteiden 
hallinnassa ja se on oleellinen osa erityistilannevalmiutta. Mahdollisen 
maakunta- ja SOTE -uudistuksen yhteydessä ensihoidon ja pelastustoi-
men yhteistyö tiivistyy entisestään. HUS -alueen 180 000 vuosittaisen 
ensihoitotehtävän hallinnassa oleellinen rooli on potilasohjauksella. 
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Muualla Suomessa ambulanssipotilaita vastaanottavia päivystyksiä voi 
olla vain yksi, kun pelkästään Helsingissä niitä on kahdeksan. Kuopion 
koulutus ei valmenna vaativan potilasohjauksen toteuttamiseen. 

Uhkat Helsingin turvallisuudelle

Kiireellisten ensihoitopalvelujen tuottaminen on keskeinen osa pelas-
tuslaitoksen strategista suorituskykyä. Pelastuslaitoksen kaikki noin 
400 ensihoitoon koulutettua palomiestä ovat joustavasti käytettävissä 
sekä pelastustoimintaan että ensihoitoon niin arkipäivän tilanteissa kuin 
massiivisia resursseja vaativissa suuronnettomuuksissa.

Pelastustoimintaan on varattu palomiesresursseja noin 270 henkilötyö-
vuotta (htv) ja ensihoitopalveluun noin 130 htv. Pelastustoiminnan val-
miudessa 24/7 olevat noin 40 palomiestä ovat jatkuvasti kykeneviä 
paikkaamaan ensihoitopalvelun päivittäiset ruuhkatilanteet. Suuronnet-
tomuustilanteissa kaikki vapaavuorolla olevat, noin 320 palomiestä, 
ovat tarpeen mukaan käytettävissä joko pelastustoiminnan tai ensihoi-
don tehtäviin. Lisäksi pelastusyksiköihin sijoitetut hoitotason palomiehet 
tuovat Helsingin ensihoidon ensivasteeseen ja reservivalmiuteen sellai-
sen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäresurssin, jota mikään 
muu organisaatio ei kykene tarjoamaan.

Pelastuskoulun lakkauttaminen ja sen seurauksena Helsingin ensihoi-
don koulutuskytkennän katkeaminen aiheuttaa pidemmällä aikavälillä 
uhkan ensihoitopalvelun eriytymiseen pois pelastuslaitoksen tuotanto-
vastuulta. Mikäli näin kävisi, alentuisi pelastuslaitoksen henkilövahvuus 
noin 130 htv ja samalla katoaisi Helsingin kaupungin tarpeisiin luotu ai-
nutlaatuisen joustava ja moniosaava sekä ensihoitopalveluun että pe-
lastustoimintaan käytettävissä oleva resurssi. Pelastustoimintaan jää-
vät noin 270 htv palomiesresusseja eivät turvaisi enää ensihoitopalve-
lun päivittäisiä tai suurten onnettomuuksien resurssitarpeita. Tämä olisi 
Helsingin turvallisuuden kannalta erittäin haitallista. Lisäksi tämä laskisi 
turvallisuuspalveluiden kokonaistuottavuutta, koska sekä pelastustoi-
minnan että ensihoitopalvelun tuottajien olisi erikseen varauduttava 
merkittäviin resurssien kasvatustarpeisiin suuronnettomuustilanteiden 
ja poikkeusolojen varalta.

Uhkat palomiesten saatavuudelle

Pelastuskoulun kouluttamat pelastajat ovat ensiarvoisen tärkeitä Hel-
singin pelastuslaitoksen henkilöstön saatavuudelle. Pelastusopiston ka-
pasiteetti ei nykyisellään riitä korvaamaan pelastuskoulun lakkauttami-
sesta aiheutuvaa uusien pelastajien vajetta.

Pelastusopistosta valmistui 1.1.2016 - 25.5.2018 yhteensä 175 opiske-
lijaa, joista vain yhdeksällä oli kotipaikka pääkaupunkiseudulla. Henki-
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löstön saatavuus pääkaupunkiseudulla on vaarassa, mikäli pelastaja-
koulutus keskitetään kokonaan valtion pelastusopistolle. Kuopiossa 
koulutetut henkilöt eivät välttämättä ole valmiita muuttamaan Etelä-
Suomeen töihin, mikäli heillä ei ole alueella sosiaalista verkostoa ja 
koska elinkustannukset ovat korkeammat kuin muualla maassa (vrt. 
Hätäkeskuksen resurssiongelmista Yle.fi 12.10.2018).

Pelastuskoulun pelastajaoppilaat ovat tällä hetkellä merkittävä resurssi 
palomiesten kesälomien sijaisuuksissa. Koulun oppilaat perehtyvät jo 
opintojensa aikana Helsingin pelastuslaitokseen ja sen toimintamallei-
hin. Lisäksi opintoihin liittyvä Pelastusopistoa laajempi ensihoitokoulu-
tus antaa opiskelijoille valmiudet toimia ensihoitotehtävissä.

Mikäli pelastuskoulun toimiluvat peruutetaan, tulee tarvittavien 30 kesä-
sijaisen rekrytoiminen yksinomaan Helsinkiin Pelastusopiston noin 180 
nykyisestä opiskelijasta olemaan erittäin haasteellista. Lisäksi Pelas-
tusopiston opiskelijoiden käytettävyys ensihoitotehtävissä on pelastus-
koulun oppilaita heikompaa ja heidän perehdyttämisensä tulee vie-
mään lisää resursseja.

Pelastusalalla ei ole vapailla työmarkkinoilla palomiehiä sijaistarpeisiin. 
Helsingin pelastuslaitoksen arvio on, että pelastuskoulun lakkauttami-
nen tulee johtamaan siihen, että pysyvästi palkattujen palomiesten 
määrää on kasvatettava, jotta kesän loma-aikojen valmius kyetään yllä-
pitämään. Pelastuskoulun lakkauttaminen on vakava uhka, ei vain Hel-
singin, vaan laajemmin koko pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten 
henkilöstön saatavuudelle.

Pelastustoimen koulutusuudistuksen vaikutus

Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportin (Sisä-
ministeriö 8/2018) mukaan:

Pelastustoimen tavoitteena on tuottaa synergiaetuja pelastustoimelle ja 
sosiaali- ja terveystoimelle pelastustoiminnassa ja ensihoitopalveluissa. 
Tämän mukaisesti mahdollisimman monella pelastajalla tulisi olla laaja 
pätevyys ainakin perustason ensihoitotoimintaan. Tavoitteena on täy-
dentää koulutusjärjestelmää siten, että pelastajatutkinnon ohella tai sii-
hen liittyen pelastajat saisivat terveydenhuollon ammattihenkilön sta-
tuksen (ensihoito).

Sisäministeriön työryhmän raportissa on esitetty kaksi vaihtoehtoa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstatuksen liittämiseksi pelastajan koulu-
tukseen. Molemmissa malleissa pelastajan koulutus pidentyisi nykyi-
sestä 1,5 vuodesta 3 vuoteen. Työryhmän mukaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon perustutkinto olisi pelastajatutkinnon ohella määritettävä 
pelastuslaissa lakisääteiseksi pätevyysvaatimukseksi pelastustoimen 
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päätoimisen miehistön tehtävään. Samoin lakia Pelastusopistosta tulisi 
uudistaa, jotta siinä huomioitaisiin uudet tutkintovaatimukset.

Pelastusalan koulutuksen uudistushankkeen etenemisaikataulu ei ole 
tiedossa. Valtion Pelastusopisto ei ole pelastuslaitostyönantaja, joten 
se ei nykymallissa yksinään voi toteuttaa pelastuskoulun kaltaista oppi-
sopimuspohjaista koulutusta pelastajan ammattitutkintoon liitettäväksi. 
Koulutuksen uudistaminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Lain-
säädännölliset uudistukset tapahtunevat aikaisintaan pelastuslain koko-
naisuudistuksen kanssa, jonka valmistelu alkaa vasta vuonna 2019.

Pelastuskoulun toimilupien peruuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista 
tilanteessa, jossa Pelastusopisto ei kykene tarjoamaan korvaavaa me-
kanismia nopeaan terveydenhuollon ammattikelpoisuuden opiskeluun 
työn ohessa. Toimivaa järjestelmää ei ole syytä purkaa tässä vaihees-
sa. Pelastuskoulun toimilupa-asia tulee ratkaista pelastusalan koulutuk-
sen kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Kokonaistaloudellisuus

Pelastuskoulussa annettava ammatillinen koulutus on rahoitettu Helsin-
gin kaupungin toimesta. Pelastusopistossa annettava koulutus on val-
tion rahoittamaa. Helsingissä on panostettu omien pelastajien koulutuk-
seen jo vuosikymmenien ajan, jotta Helsingin pelastuslaitos saisi pää-
kaupungin toiminnan erityispiirteiden ja laajaan ensihoito-osaamisen 
edellyttämää uutta henkilöstöä.

Koulutus pelastuskoulussa on toteutettu kustannustehokkaasti ja toi-
minnallisesti optimaalisesti, integroimalla opintokokonaisuudet ja pelas-
tuskoulun resurssit pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja kokonaisre-
sursseihin. Tutkintojen opettajat ovat, paitsi ammattiopetukseen peda-
gogisesti pätevöitettyjä, myös jatkuvasti kiinni pelastuslaitoksen kenttä-
työssä pelastustoiminnan johtajina ja pelastusyksiköiden johtajina. Pe-
lastuskoulun tilat ja kalusto ovat joustavasti varalla pelastustoimen mui-
hin tarpeisiin ja toimivat reservinä suuronnettomuustilanteissa.

Ammattitutkintoja antavan pelastuskoulun toiminta on saumattomasti 
integroitu pelastuslaitoksen täydennyskoulutusta antavaan Helsingin 
pelastuslaitoksen osaamiskeskukseen. Tilat ja kalusto ovat osittain sa-
moja ja opetushenkilöstöä voidaan käyttää ristiin. Täydennyskoulutuk-
sen uudet menetelmät ja toimintatavat voidaan ottaa suoraan osaksi 
pelastajien ammattikoulutusta. Näin pelastuskoulusta valmistuvat pe-
lastajat ovat koulusta valmistuessaan suoraan valmiita pelastajan teh-
täviin ilman erillistä perehdytystä, toisin kuin Pelastusopistosta rekrytoi-
tavat palomiehet.
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Kokonaistaloudellisesti pelastuskoulun lakkauttaminen merkitsee sitä, 
että valtion on osoitettava lisäresursseja Pelastusopistolle korvaaman 
pelastuskoulun lakkauttamisesta aiheutuvat lisäkoulutettavien kustan-
nukset. Tämä lisää valtion kustannuksia kokonaisuutena katsoen. Hel-
singin pelastuslaitoksen osaamiskeskus jatkaa toimintaansa pelastus-
koulusta riippumatta. Ammattitutkintoihin nyt osoitetut panokset siirtyvät 
rekrytointiin, perehdyttämiseen, täydennyskoulutukseen ja osaamisen 
kehittämiseen. Kokonaistaloudellisesti sisäministeriön päätös kasvattaa 
palomieskoulutuksen kustannuksia.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.10.2018, sisäministeriö
2 Lausuntopyynnön liite, sisäministeriön päätös 31.1.1991.pdf
3 Lausuntopyynnön liite, sisäministeriön päätös 30.3.1993.pdf
4 Lausuntopyynnön liite, päätösluonnos
5 Pelastuslaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle sisäministeriön lau-

suntopyynnöstä Helsingin pelastuskoulua koskevan päätöksen kumoa-
misesta

6 Metropolia Ammattikorkeakoulun lausunto sisäministeriön suunnitel-
masta lakkauttaa Helsingin Pelastuskoulun opetusoikeus

7 Lausunto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin kaupun-
gin pelastuskoulun opetusoikeuden lakkauttaminen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sisäministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö
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Sisäministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupun-
gin pelastuskoulua koskevien sisäministeriön päätösten 31.1.1991 (Dn-
ro 322/719/91) ja 30.3.1993 (Dnro 33/711/92) kumoamista koskevasta 
kumoamisesityksestä. Lausuntoa on pyydetty 26.10.2018 mennessä. 
Lausunnon antamiselle varattua määräaikaan on pidennetty 
30.10.2018 asti.

Sisäministeriö on 31.1.1991 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Hel-
singin kaupungin pelastuskoulun palo- ja pelastustoimesta annetun lain 
(559/1975) 5 §:n 1 momentin mukaiseksi palo- ja pelastustoimen koulu-
tuslaitokseksi. Päätöksen mukaan palolaitoksen koulutuskeskuksen jär-
jestämä palomiehen peruskurssi tuottaa palo- ja pelastustoimesta an-
netun asetuksen (1089/1975) 27 b §:n 2 momentin mukaisen päätoimi-
selta palomieheltä vaadittavan kelpoisuuden. 

Sisäministeriö on 30.3.1003 tekemällään päätöksellä (71/412-92) päät-
tänyt myöntää pelastuskoululle oikeuden järjestää alipäällystökoulutus-
ta kaupungin pelastustaitoksen henkilöstötarpeen tyydyttämiseksi. Pää-
töksen mukaan koulutus rinnastetaan Valtion pelastuslaitoksista annet-
tavan alipäällystökoulutuksen, joka tuottaa palo- ja pelastustoimesta 
annetun asetuksen 27 b §:n 1 momentin mukaisen kelpoisuuden. 

Sisäministeriö on harkitsemassa edellä mainittujen päätösten kumoa-
mista. Sisäministeriö katsoo, että perusteluna päätösten kumoamiselle 
on se, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti perusteltua on keskittää pelastustoimen ammatillinen kou-
lutus kokonaan Pelastusopiston vastuulle ja tehtäväksi.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu pelastuslaitoksen, HUS:n ja Metropolia Ammattikor-
keakoulun lausunnot.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.10.2018, sisäministeriö
2 Lausuntopyynnön liite, sisäministeriön päätös 31.1.1991.pdf
3 Lausuntopyynnön liite, sisäministeriön päätös 30.3.1993.pdf
4 Lausuntopyynnön liite, päätösluonnos
5 Pelastuslaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle sisäministeriön lau-

suntopyynnöstä Helsingin pelastuskoulua koskevan päätöksen kumoa-
misesta
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6 Metropolia Ammattikorkeakoulun lausunto sisäministeriön suunnitel-
masta lakkauttaa Helsingin Pelastuskoulun opetusoikeus

7 Lausunto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin kaupun-
gin pelastuskoulun opetusoikeuden lakkauttaminen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sisäministeriö

Tiedoksi

Pelastuslaitos
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§ 676
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitii-
kan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

HEL 2018-008859 T 06 01 02

STM/2645/2017

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä:

Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Savuton Helsinki hyväksyt-
tiin vuonna 2006 kaupunginvaltuustossa ja sen loppuraportti käsiteltiin 
kaupunginhallituksessa vuonna 2016. Ohjelma valmisteltiin monitoimi-
jaisessa yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen kanssa ja suunnattiin 
helsinkiläisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ohjelman 
tärkeimpänä päämääränä on ollut lasten ja nuorten kasvaminen savut-
tomassa ympäristössä. Ohjelmassa ovat myös Helsingin kaupungin  
henkilöstön savuttomuuslinjaukset. Savuton Helsinki on jatkunut kau-
pungin verkostoyhteistyönä, jota sosiaali- ja terveystoimi on koordinoi-
nut. 

Nuorten tupakointi on vähentynyt Helsingissä huomattavasti. Tupakoin-
ti ja nuuskan käyttö on peruskouluissa ja ammattiin opiskelevilla muuta 
maata harvinaisempaa. Nuuskan käyttö on kuitenkin yleistynyt. 

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, toimenpide-ehdotukset 4, 5, 7 ja 8

Toimenpiteet 4–5: Kaupunginhallitus kannattaa mietinnössä ehdotettua 
tupakkalain muuttamista niin, että tupakkatuotteita, nikotiininesteitä ja 
nikotiinin vastikkeita ei saa myydä, luovuttaa tai välittää alle 20-vuotiail-
le. Ehdotus, joka koskee tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltä-
misen laajentamista koskemaan kaikkia tupakkatuotteita, on pidettävä 
hyvänä nuorten suojelemiseksi tupakkatuotteiden käytön aloittamiselta. 
Kieltoa tulisi laajentaa koskemaan myös vesipiippuja ja poltettavaksi 
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.     

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suo-
situksen mukaan tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus. Eh-
käisy tulee kohdistaa erityisesti 10–16-vuotiaisiin, sillä Suomessa tyy-
pillisin ensimmäisten tupakkakokeilujen ikä on 14–16 vuotta. 

Ehdotus tupakkalainsäädännön kehittämiseksi noudattaa alkoholilain-
säädännön periaatteita. Ehdotus 20 vuoden ikärajasta on yhdenmukai-
nen väkevien alkoholijuomien ikärajan kanssa. Lisäksi kaupoissa on jo 
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tällä hetkellä käytänteet, joiden mukaan alle 30-vuotiailta pyydetään 
henkilötodistusta. Kansanterveyden edistämisen näkökulmasta tupak-
ka- ja alkoholilainsäädännön yhdenmukaistaminen ikärajojen osalta on 
perustelua.

Toimenpiteet 7–8: Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan on pe-
rusteltua vahvistaa nuorten tupakoinnin ja nikotiinituotteiden aloittami-
sen ehkäisyä ja osana sitä huomioida liikunta- ja nuorisotyöhön liitty-
vien järjestöavustusten myöntämisen yhtenä kriteerinä sitoutuminen tu-
pakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. On tärkeää, että 
kaupungilta järjestöavustusta saavat järjestöt tuntevat vastuunsa ja 
ovat sitoutuneet samoihin periaatteisiin julkisen sektorin kanssa. Myös 
toimintakulttuurin vahvistaminen hyviksi todetuilla käytänteillä on kan-
natettavaa.

Savuttomat ympäristöt, toimenpide-ehdotukset 9–13

Toimenpide 9: Tupakkalain sääntelemien tuotteiden polttamisen, kuu-
mentamisen ja muunlaisen käyttämisen, mm. sisäilman laatua heiken-
täviä aerosoleja vapauttavan käyttämisen kielto on kannatettava. Kielto 
on myös kattava valvonnan ja nopean tuotekehityksen kannalta.       

Kaupunginhallitus pitää erittäin hyvänä sitä, että mietinnössä ehdote-
taan lainsäädännön tupakointikieltojen vahvistamista sisä- ja ulkotilois-
sa. Myös muiden savuttomien ympäristöjen vahvistaminen mietinnön 
toimenpide-ehdotusten mukaisesti on kannatettavaa. Lisäksi tulisi tar-
kentaa kaupunkiympäristöön liittyviä nuorten suosimien oleskelupaikko-
jen tupakointikieltoja. Näitä ovat esimerkiksi kauppakeskusten, nuoriso-
tilojen ja urheilupaikkojen ympäristöt sekä joukkoliikennepysäkit ja jouk-
koliikenneasemat. Tupakointikiellon tulisi koskea EU-uimarantojen li-
säksi kaikkia yleisiä uimarantoja. Valvonnan kannalta olisi selkeintä, et-
tä tupakointikieltoalueet kirjattaisiin täsmällisesti.    

Savuton Helsinki -ohjelmassa on systemaattisesti edistetty ympäristön 
savuttomuutta. Muun muassa Savuton Helsinki -kriteerit määrittelevät 
kaupungin hallinnoimien rakennusten sisä- ja ulkotilojen savuttomuutta 
ja niiden merkitsemistä. Vuodesta 2010 alkaen Uimastadionin ja Kum-
pulan maauimalat ovat olleet savuttomia.

Savuttomille elinympäristöille on myös kaupunkilaisten tuki. Osana Sa-
vuton Helsinki -ohjelmaa Taloustutkimuksella teetetyn kyselyn perus-
teella Helsingin savuttomuutta edistäisi tupakoinnin kieltäminen leikki-
puistoissa, julkisten rakennusten ovien edessä ja katetuilla joukkoliiken-
nepysäkeillä.

Toimenpide 13: On kannatettavaa, että asunto-osakeyhtiössä tupakoin-
tikiellosta voidaan päättää enemmistöpäätöksellä. Lisäksi tulisi harkita 
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myös muiden asuntoyhteisöjen mahdollisuutta päättää tupakointikiel-
losta ilman viranomaiskäsittelyä.  

Tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi, toimenpide-ehdotus 14

Toimenpide 14: Kaikkien tupakkalain alaisten tuotepakkauksien ja tuot-
teiden markkinoinnin sääntelyn yhdenmukaistaminen on kannatetta-
vaa. Tämä helpottaa sekä elinkeinonharjoittajien että valvonnan toimin-
taa.     

Tupakoinnin lopettamisen tuki, toimenpide-ehdotukset 17–24

Toimenpide 17: On kannatettavaa, että koko hoitoketju perus- ja erityis-
palveluissa ylläpitää vierotusosaamista, tarjoaa vieroituspalveluja ja 
osallistuu potilaan tupakasta vieroitukseen. Tupakoinnin vieroitusoh-
jaus on tehokasta toimintaa terveydenhuollossa (Käypä hoito 2018). 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa puheeksiotto, lyhytneuvonta ja seuranta 
ovat osa kuntalaisille annettavia palveluja. 

Toimenpide 18:  On kannatettavaa, että puheeksiottoa vahvistetaan so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa mahdollisimman katta-
vasti. Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa tupakointitieto on määritel-
ty yhdeksi terveys- ja hyvinvointi -indikaattoriksi. Indikaattoritieto on 
saatavissa tietojärjestelmistä.

Toimenpide 19: On kannatettavaa, että perustetaan tupakasta vierotuk-
sen yksiköitä alueellisen koordinaation vahvistamiseksi. Tämä tukee 
asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta erityi-
sesti vaativammissa vieroitustilanteissa. Helsingissä on toiminut vuo-
desta 2007 tupakkaklinikka vieroitusyksikkönä ja asiantuntijatahona te-
kemässä verkosto- ja koulutusyhteistyötä kaupungin yksiköiden, eri-
koissairaanhoidon ja järjestöjen kanssa. Vuosina 2011–2013 toimi 
myös erillinen Savuton pääkaupunkiseutu -hanke, jossa edistettiin sa-
vuttomuutta alueellisesti.

Lopullisista toimenpiteistä päätettäessä on tärkeää, että painotetaan 
vieroituksen sekä muiden nikotiiniriippuvaisille suunnattujen tukitoimien 
merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.   

Toimenpide 20: On kannatettavaa, että kaikki tupakka- ja nikotiiniriippu-
vuuden hoidossa käytettävät reseptillä lääkärin määräämät vierotus-
lääkkeet otetaan sairausvakuutuksen lääkekorvauksen piiriin. Tämä 
ehdotus selkeyttää tupakasta vieroituksen lääkehoidon saamista ja hel-
pottaa osaltaan heikommassa taloudellisessa asemassa olevien asiak-
kaiden mahdollisuuksia saada lääkehoitoa. 
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Toimenpide 22: On kannatettavaa, että tupakoimattomuuden ja nikotii-
nittomuuden edistäminen kytketään osaksi ammattiin opiskelevien työ-
kyvyn edistämistä ja oppilaitoksen toiminta- ja opiskeluhuollon suunni-
telmaa. Nuoret tulisi osallistaa nykyistä vahvemmin toimivien ratkaisu-
jen etsimiseen. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä tupakoimattomuus- ja nikotiinitto-
muusteeman liittämistä ammatillisiin kysymyksiin sekä työ- ja toiminta-
kyvyn ylläpitämiseen. Ammatillisen koulutuksen osalta tulee tehdä yhä 
tiiviimpää yhteistyötä ammattiliittojen ja työssäoppimispaikkojen kanssa 
opiskelijoiden savuttomuuden ja nikotiinittomuuden tukemiseksi.  

Toimenpiteet 23–24: Raskaana olevien tupakasta vieroituksen tukena 
häkämittaukset ja paljon tupakoivien erityisryhmien vieroituksen tehos-
taminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on perusteltua ja tarpeellista. 
Helsingissä on jo aloitettu raskaana olevien häkämittaukset. 

Suuri osa mielenterveyspotilaista tupakoi ja heillä on usein voimakas 
riippuvuus. Heidän tukemisekseen tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan 
erityistoimenpiteitä. Nämä asiakasryhmät huomioidaan hyvin mietinnön 
ehdotuksissa.  

Matkustajatuonnin rajoitukset, toimenpide-ehdotus 26

Jatkovalmistelussa on syytä ottaa huomioon, että vesipiipputupakka on 
ainoa valvonnassa havaittu tupakkalain alainen tuoteryhmä, jota on 
tuotu laittomasti vähittäismyyntiin.  

Uusien tuotteiden sääntely, toimenpide-ehdotus 33

Toimenpide 33: Tunnusomaisia tuoksuja tai makuja sisältävien tupak-
katuotteiden, nikotiininesteiden tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinit-
toman nesteen myyntikieltoa tulee selkeyttää. Nikotiinittomien nestei-
den osalta tuotteiden määrittäminen tupakkalain alaiseksi tuotteeksi on 
ollut hankalaa. 

Toimeenpanon tehostaminen, toimenpide-ehdotukset 36-37

Toimenpide 36: Ehdotuksen mukaan tupakointikieltojen hallinnollinen 
sanktiomaksu voisi olla tehokas keino tupakoinnin vähentämiseksi esi-
merkiksi yleisötilaisuuksissa tai sisätiloiksi määriteltävillä ulkotarjoilua-
lueilla. Sanktiomaksun määräämisprosessin tulee olla selkeä. Mietin-
nöstä ei ilmene, kohdistetaanko sanktio tupakoinnin sallivaan tahoon 
vai tupakoivaan henkilöön. Tämä tulee jatkotyössä selkeyttää. Myös 
sanktiomaksun määräävät viranomaiset tulee määritellä selkeästi (esi-
merkiksi tupakkalakia valvova kunnan ympäristöterveydenhuolto ja po-
liisi).          
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Toimenpide 37: Vuosittaisen valvontamaksun perimisen perusteet ja 
määrä tulisi selkeästi perustua lakiin, jotta eri kunnissa toimivat elinkei-
nonharjoittajat olisivat samassa asemassa. Valvontamaksu on hyvä pi-
tää ennallaan.    

Seurantajärjestelmät, toimenpiteet 43–44

Toimenpiteet 43–44: Seurantajärjestelmien ylläpitämistä ja kehittämistä 
on pidettävä erinomaisena ehdotuksena. Paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla tehtävien toimenpiteiden arviointia ja vaikuttavuu-
den seurantaa on tarpeen tukea. Jatkossakin tulee turvata kuntatasolla 
saatava tieto väestön tupakoinnista ja nikotiinituotteiden käytöstä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, STM 20.8.2018
2 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-

dotukset
3 Työterveysliikelaitos_lausunto_3.10.18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa tupakka- ja nikotiinipoli-
tiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä 19.10.2018 mennessä. Lausun-
non antamiseen on saatu lisäaikaa 6.11.2018 saakka. 

Lausuntopyyntö ja mietintö ovat liitteinä 1 ja 2. Kehittämistyöryhmän 
numeroidut toimenpide-ehdotukset ovat mietinnön sivuilla 10–12. 
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Työryhmän ehdotukset kohdistuvat verotukseen, nuorten tupakoinnin 
aloittamisen ehkäisyyn, savuttomiin ympäristöihin, markkinointiin, vies-
tintään, uusiin tuotteisiin, tupakoinnin lopettamisen tukeen, toimeenpa-
non tehostamiseen ja seurantajärjestelmiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kehittämistyöryhmän toimen-
pide-ehdotukset tukevat ja edistävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käy-
tön loppumistavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteutumi-
sen arviointia ja tarvittavia lisätoimia ehdotetaan sisällytettäväksi seu-
raaviin hallitusohjelmiin. 

Kehittämistyöryhmän mietinnöstä on pyydetty toimialalautakuntien 
(päätöshistoriassa) sekä Työterveysliikelaitoksen (liitteenä 3) lausun-
not. Päätösehdotus perustuu saatuihin lausuntoihin siten, että toimen-
piteissä 4-5 ehdotetuksi ikärajaksi on puollettu 20 vuoden ikärajaa kan-
santerveyden edistämisen näkökulmasta sosiaali- ja terveyslautakun-
nan lausunnon perusteluin. Tästä poiketen kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoi lausunnossaan, että tupakka- ja nikotiinituotteiden ostami-
sen ikärajan tulisi olla yhdenmukainen täysi-ikäisyyden kanssa. Kaikis-
sa lausunnoissa pidetään mietinnön toimenpide-ehdotusten suuntaa oi-
keana ja perusteltuna. Ehdotukset myös vahvistavat nykyisiä toimenpi-
teitä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa on hyödynnetty Savuton 
Helsinki -ohjelmassa ja verkostoyhteistyössä kertynyttä asiantuntemus-
ta. Lautakunta katsoo, että tupakoimattomuus on yksi tärkeimpiä väes-
tön hyvinvointia, terveyttä ja terveyden tasa-arvoa edistäviä tekijöitä. 
Erityisesti lasten ja nuorten suojaamista tupakan ja nikotiinin haitoilta 
tulee jatkaa. Tahaton altistuminen ympäristön tupakansavulle lisää sai-
rastavuutta ja kuolleisuutta. Tupakoimattomuuteen auttaminen on osa 
keskeisten kansansairauksien hoitoa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että ehdotus savuttomien ym-
päristöjen laajentamisesta sellaisille alueille, jotka ovat pääsääntöisesti 
lasten ja nuorten käytössä, vähentää tupakkatuotteiden haitoille altistu-
mista.      

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että tupakka- ja nikotiinituottei-
den ostamisen ikärajan tulisi olla yhdenmukainen täysi-ikäisyyden 
kanssa. Lautakunta toteaa, että tupakointikiellon teho kärsii valvontaan 
liittyvistä haasteista erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa. Lautakunta 
pitää tärkeänä mm. ehdotusta tupakoimattomuus- ja nikotiinittomuus-
teeman liittämisestä ammatillisiin kysymyksiin sekä työ- ja toimintaky-
vyn ylläpitämiseen. Ammatillisen koulutuksen osalta tulee tehdä yhä tii-
viimpää yhteistyötä ammattiliittojen ja työssäoppimispaikkojen kanssa 
opiskelijoiden savuttomuuden ja nikotiinittomuuden tukemiseksi. Vieroi-
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tustuen ottaminen ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuollon suunni-
telmaan on kannatettavaa.  

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että ehdotetuista ja lopul-
lisista toimenpiteistä päätettäessä painotetaan vieroituksen sekä mui-
den nikotiiniriippuvaisille suunnattujen tukitoimien merkitystä tavoittei-
den saavuttamiseksi. Lautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota vi-
ranomaisten valvontatyön käytännön tulkintaongelmiin. Lautakunta kat-
soo myös, että valvonnan kannalta tupakointikiellon alaiset alueet tulee 
kirjata täsmällisesti. Kiellon tulisi esimerkiksi koskea EU-uimarantojen 
lisäksi kaikkia yleisiä uimarantoja.    

Työterveysliikelaitos toteaa, että Työterveys Helsingin lääkäreiden ja 
työterveyshoitajien vieroitusosaaminen on ehdotuksessa kuvatulla ta-
solla. Helsingin kaupunki on savuton työpaikka. Tupakoinnin lopettami-
sen suunnitelma voidaan hyvin ottaa osaksi työterveyshuollon kirjallista 
toimintasuunnitelmaa.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian kaikkien osastojen 
kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, STM 20.8.2018
2 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-

dotukset
3 Työterveysliikelaitos_lausunto_3.10.18
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Työterveys Helsinki
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 213

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon sosiaali- ja 
terveysministeriön pyytämän tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämis-
työryhmän mietinnöstä oman toimialansa näkökulmasta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mietinnön toimenpiteet tu-
pakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi ovat tarpeellisia ja tarkoituk-
senmukaisia tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Tupakoimatto-
muus on tärkeimpiä väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä. 
Erityisesti lasten ja nuorten suojaamista tupakan ja muiden nikotiinituot-
teiden haitoilta tulee edelleen jatkaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ottaa kantaa erityisesti mietinnön toi-
menpide-ehdotuksiin koskien nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäi-
syä, savuttomia ympäristöjä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopetta-
misen tukea.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kattaa ihmisen koko elämänkaa-
ren, mistä syystä toimialalla on merkittävä rooli tupakoinnin aloittami-
sen ehkäisyssä sekä tupakoinnin lopettamisen tuessa. Nuoret aloittavat 
tupakoinnin useimmiten ennen 18-vuoden ikää. Tästä syystä valistus ja 
myös vieroitustuki tulee olla osa kasvatusta ja opetusta sekä kiinteä 
osa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa.

Mietinnössä ehdotetaan tupakkalain muuttamista siten, että tupakka-
tuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinin vastikkeita ei saa myydä, luovut-
taa tai välittää alle 20-vuotiaille. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kat-
soo, että tupakka- ja nikotiinituotteiden ostamisen ikärajan tulisi olla yh-
denmukainen täysi-ikäisyyden kanssa eli säilyä 18 ikävuodessa. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä ehdotusta tunnusomaisten 
tuoksujen ja makujen kieltämisen laajentamista koskemaan kaikkia tu-
pakkatuotteita.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä mietinnön ehdotusta tu-
pakoimattomuus- ja nikotiinittomuusteeman liittämisestä ammatillisiin 
kysymyksiin sekä ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ammatillisen 
koulutuksen osalta tulee jatkossa tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä am-
mattiliittojen ja työssäoppimispaikkojen kanssa opiskelijoiden savutto-
muuden ja nikotiinittomuuden tukemiseksi.

Savuttomat ympäristöt

Savuton Helsinki, tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma (2007-
2015) laadittiin monitoimijaisessa yhteistyössä kansanterveysjärjestö-
jen kanssa. Ohjelman tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja nuor-
ten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä. Savuton Helsinki -
kriteerit määrittelevät kaupungin hallinnoimien rakennusten ulko- ja si-
sätilojen savuttomuutta ja niiden merkitsemistä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kuuluu jo nyt tupakkalain tupa-
kointikieltojen soveltamispykälän (TupL78§) piiriin. Tupakointikiellon te-
ho kärsii valvontaan liittyvistä haasteista erityisesti toisen asteen oppi-
laitoksissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimivan oppilas- ja opiskelu-
huollon ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaryhmä on omassa kannano-
tossaan huomioinut lain noudattamisen valvonnan haasteen ja esittää, 
että nuoret tulisi osallistaa yhä vahvemmin toimivien ratkaisujen etsimi-
seen. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee jatkossa panostaa enemmän 
terveellisten elämäntapojen edistämiseen ja tarjota mielekkään tekemi-
sen kautta välitunneille ja tauoille vaihtoehtoja, jotka tukevat savutto-
muutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa mietinnön ehdotusta savut-
tomien ympäristöjen laajentamisesta alueisiin, jotka ovat pääsääntöi-
sesti alaikäisten käytössä. Näitä ovat esimerkiksi leikkipuistot ja uima-
rantojen alueet. Tupakointikiellon laajentaminen myös joukkoliikenne-
pysäkeille on kannatettava toimenpide-ehdotus.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että savuttomuutta ja 
nikotiinittomuutta vahvistetaan kaupungin kaikilla toimialoilla huomioi-
den lasten ja nuorten kasvuympäristöt kuten nuorisotalot, kirjastot ja lii-
kuntapaikat.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuki

Nuorten tupakointi on vähentynyt huomattavasti Helsingissä, mutta 
nuuskan käyttö on kuitenkin yleistynyt. Nuoret eivät tunne nuuskan ai-
heuttamia terveyshaittoja yhtä hyvin kuin tupakoinnin aiheuttamia hait-
toja. Tutkimustulosten mukaan nuoret tarvitsevat enemmän tietoa 
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nuuskan aiheuttamasta riippuvuudesta ja muista terveyshaitoista. 
Nuuskan käyttöön liittyvät mielikuvat ovat osittain positiiviset. Vanhem-
mat ja huoltajat ovat usein voimattomia omassa kasvatustehtävässään 
sosiaalisen median viestiviidakossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää mietinnön mukaista maan katta-
vaa viestintäkampanjaa perusteltuna ja näkee koulujen ja oppilaitosten 
roolin merkittävänä kampanjan toteuttajana. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta toteaa, että kampanjalle tulee kohdentaa riittävät resurssit, jotta 
toivotut tulokset ovat saavutettavissa ja arvioitavissa.

Tupakoimattomuus- ja nikotiinittomuuskampanjoinnissa tulee hyödyn-
tää sosiaalisen median kanavat ja muut sellaiset keinot, jotka ovat vah-
vasti mukana lasten ja nuorten arjen toiminnoissa. Savuton Helsinki -
loppuraportin mukaan teemapäivät, oppilaiden ja opiskelijoiden osalli-
suus sekä monihallintokuntainen yhteistyö ovat keskeisiä keinoja kou-
lujen ja oppilaitosten savuttomuustyössä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannatta mietinnön mukaista tupakan 
ja muiden nikotiinituotteiden käytön puheeksiottamista kaikissa lasten 
ja nuorten asiaan liittyvissä kohtaamisissa kouluissa ja oppilaitoksissa 
sekä vapaa-aika ja harrastustoiminnassa. Lasten ja nuorten parissa 
työskentelevien aikuisten sitouttaminen tupakoimattomuustyöhön ja 
ammatillisen perusosaamisen varmistaminen tupakoivien lasten ja 
nuorten kohtaamiseen on perusteltua.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tupakointi ja nuus-
kan käyttö on huomattavasti yleisempää kuin lukiossa opiskelevien 
nuorten keskuudessa. Tästä syystä kasvatus- ja koulutus lautakunta 
kannattaa esitystä tupakasta vieroituksen tuen ottamisesta osaksi am-
matillisten oppilaitosten opiskeluhuollon suunnitelmaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.10.2018 § 461

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietin-
nöstä:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että työryhmän ehdotukset ovat 
oikeansuuntaisia ja perusteltuja. Työryhmälle asetettu tavoite tehdä 
esityksiä lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, jotka tukevat ja edis-
tävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista vuoteen 2030 
mennessä, on kannatettava. Kaupunkiympäristölautakunta pitää kui-
tenkin tärkeänä, että lopullisista toimenpiteistä päätettäessä painote-
taan vieroituksen sekä muiden nikotiiniriippuvaisille suunnattujen tuki-
toimien merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mietinnössä ehdotetaan tunnusomaisten tuoksujen tai makujen kieltoa 
laajennettavaksi koskemaan kaikkia tupakkatuotteita. (Toimenpide-eh-
dotus 5.) Vesipiippujen käyttö yleistyy koko ajan, joten tunnusomaisten 
tuoksujen ja makujen kiellon laajentaminen koskemaan myös niitä on 
tarpeen. Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltoa tulisi laajentaa 
koskemaan myös poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, jotta 
ne olisivat verrattavissa sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuihin 
nikotiinittomiin nesteisiin. Valvonnan kannalta on helpompaa, jos mark-
kinoilla ei ole säädöksiltään toisistaan poikkeavia tuoteryhmiä.

Työryhmä ehdottaa, että tupakkalain tupakointikieltojen soveltamispy-
kälää (TupL 73 §) muutetaan niin, että se kattaa kaikkien tupakkalain 
alaisten tuotteiden polttamisen, kuumentamisen ja muunlaisen käyttä-
misen, josta vapautuu sisäilman laatua heikentäviä aerosoleja. (Toi-
menpide-ehdotus 9.) Ehdotus on kannatettava, koska nykyinen lain-
säädäntö on mahdollistanut erilaisten tupakkalain alaisten tuotteiden 
polttamisen ja kuumentamisen sisätiloissa. Valvonnan kannalta on ollut 
erittäin hankalaa todentaa, mitä tuotteita sisätilassa on poltettu tai kuu-
mennettu. Tuotekehitys on hyvin nopeaa, joten laki on laadittava siten, 
että se kattaa kaikki mahdolliset poltettavat, kuumennettavat tai muulla 
tavalla käytettävät tuotteet, joista vapautuu sisäilman laatua heikentä-
viä aerosoleja. 

Tupakointikieltoja laajennettaisiin koskemaan sellaisia ulkotiloja ja -
alueita, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäisten käytössä, kuten esimer-
kiksi leikkipuistot ja EU-uimarannat. Tupakointikielto koskisi myös suus-
sa käytettävän tupakan käyttämistä. (Toimenpide-ehdotus 10.) Toimen-
pide-ehdotusta on kuitenkin syytä tarkentaa siten, että tupakointikielto 
koskisi EU-uimarantojen lisäksi kaikkia yleisiä uimarantoja. EU-uima-
rantojen käsite ei ole kovinkaan tunnettu ja toisaalta kaikilla yleisillä ui-
marannoilla alaikäiset muodostavat huomattavan osan kävijöistä. Val-
vonnan kannalta olisi selkeintä, että lakiin kirjattaisiin täsmällisesti tupa-
kointikiellon alaiset alueet. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädän-
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nön mukaan tupakointi on kielletty yleisötilaisuuksissa, joissa yleisö 
oleskelee paikoillaan. Kieltoa on hankala valvoa, eikä laissa ole määri-
telmää sille, mikä alue tarkalleen ottaen on. Lakia tulisi selkeyttää tältä 
osin. Tupakointikieltoja laajennettaisiin koskemaan joukkoliikennepy-
säkkejä (ml. ”taksitolpat”). (Toimenpide-ehdotus 11.) Joukkoliikennepy-
säkkien tupakointikieltoja koskien tulee paljon yhteydenottoja, joiden 
perusteella voidaan sanoa ehdotuksen olevan perusteltu. 

Mietinnössä ehdotetaan asunto-osakeyhtiölakia muutettavaksi siten, et-
tä tupakointikiellosta parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa 
sisätiloissa voidaan päättää enemmistöpäätöksellä. (Toimenpide-ehdo-
tus 13.) Asuntoyhteisöt kokevat tupakointikiellon hakemisen nyt työ-
lääksi ja byrokraattiseksi. Ohjeistuksista huolimatta hakemukset ovat 
usein puutteellisesti valmisteltuja tai niistä puuttuu tarvittavia asiakirjoja, 
mitkä aiheuttavat ylimääräistä työtä viranomaiskäsittelyssä. Myös kun-
nissa hakemusten käsittely koetaan raskaaksi ja ne aiheuttavat run-
saasti erilaisia valituksia asukkaiden taholta. Tupakointikieltohakemus-
ten valmistelu asuntoyhteisöissä ja niiden käsittely kunnassa (mm. hal-
lintolain mukaisen kuulemisen vuoksi) on hidasta, ja kokonaisaika 
asuntoyhteisön tupakkalain mukaisesta asukkaiden kuulemisesta viran-
omaisen päätöksentekoon asti on pitkä. Hakemusten käsittelyn aikana 
asuntoyhteisöissä tilojen haltijat usein vaihtuvat, mikä aiheuttaa hanka-
luuksia mm. hallintolain mukaisen kuulemisen toteutuksessa. Asunto-
yhteisöjen tupakointikieltoa koskevien päätöksien valvonta on nyky-
muotoisena käytännössä mahdotonta. Tupakoinnin ajallisen satunnai-
suuden vuoksi viranomaistarkastusten ajoittaminen kiellon rikkomisen 
todentamiseksi on erittäin vaikeaa. Lisäksi todentamista hankaloittaa 
se, ettei tupakointitilanteiden kuvaaminen ole mahdollista. Ehdotuksen 
mukaisen kannatettavan asunto-osakeyhtiölain muutoksen lisäksi tulee 
huomioida, että tupakointikieltoja määrätään myös muille asuntoyhtei-
söille kuin asunto-osakeyhtiöille. Tupakkalakia tulisikin harkita muutet-
tavaksi siten, että myös muille asuntoyhteisöille tulisi mahdollisuus tu-
pakointikielloista päättämiseen ilman viranomaiskäsittelyä.

Mietinnössä ehdotetaan, että tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja 
täyttösäiliöiden sekä niiden vähittäismyyntipakkausten ominaisuuksien 
sääntelyä muutetaan niin, että otetaan käyttöön yhdenmukaisia tuote-
pakkauksia ja tuotteita koskeva sääntely. (Toimenpide-ehdotus 14.) Tä-
mänhetkisen lainsäädännön perusteella pakkauksissa esiintyvän mark-
kinoinnin tulkitseminen on hankalaa. Kaikilla tupakkalain alaisilla tuote-
ryhmillä tulisi olla samanlaiset säädökset. Tämä helpottaisi sekä valvo-
jien että elinkeinonharjoittajien toimintaa.

Mietinnössä ehdotetaan, että verovapaasti EU:n ulkopuolelta maahan 
tuotavien savukkeiden määrä rajoitetaan 200 savukkeesta 40 savuk-
keeseen, sikarit 50:stä 10 kappaleeseen, pikkusikarit 100:sta 20 kappa-
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leeseen sekä piippu- ja savuketupakan tuonti 250 grammasta 50 gram-
maan. (Toimenpide-ehdotus 26.) Nykyisestä lainsäädännöstä on unoh-
dettu kokonaan vesipiipputupakan tuontirajoitukset. Vesipiipputupakka 
on ainoa valvonnassa havaittu tupakkalain alainen tuoteryhmä, jota on 
tuotu laittomasti vähittäismyyntiin.

Työryhmä ehdottaa, että sellaisten tuotteiden myynti tai muu luovutus 
kuluttajalle kielletään, joiden tarkoituksena on antaa tunnusomainen 
tuoksu tai maku tupakkalain alaiselle tuotteelle, jossa tunnusomainen 
tuoksu tai maku on kielletty. (Toimenpide-ehdotus 33.) Tämänhetkisen 
lainsäädännön mukaan tunnusomaisia tuoksuja tai makuja sisältävien 
tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden tai höyrystettäväksi tarkoitetun ni-
kotiinittoman nesteen myynti on kiellettyä. Nikotiinittomien nesteiden 
osalta tuotteiden määrittäminen tupakkalain alaiseksi tuotteeksi on ollut 
hankalaa. Valviran linjauksen (Dnro V/6284/2018) mukaan valvovan vi-
ranomaisen on tulkittava joissain tapauksissa elinkeinonharjoittajan 
elintarvikkeena myytävä tuote tupakkalain alaiseksi tuotteeksi. Asiasta 
ei ole vielä oikeuskäytäntöä. Kiellon tulee olla erittäin selkeä eikä nykyi-
sen lain kaltaisesti tulkinnanvarainen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan tupakointikieltojen rikkomisen sanktio 
muutettaisiin hallinnolliseksi sanktiomaksuksi (vrt. pysäköintivirhemak-
su). (Toimenpide-ehdotus 36.) Hallinnollinen sanktiomaksu voisi oikein 
toimiessaan olla tehokas keino vähentää tupakointia esimerkiksi yleisö-
tilaisuuksissa tai sisätiloiksi määriteltävillä ulkotarjoilualueilla. Laissa tu-
lee määritellä kenelle sanktio annetaan, tupakoinnin sallivalle taholle 
vai tupakoivalle henkilölle. Sanktiomaksun määräämisen tulee olla 
helppo prosessi. Työryhmän ehdotuksessa ei mainita, millä viranomai-
silla olisi mahdollisuus sanktiomaksun määräämiseen. Lautakunta pitää 
perusteltuna, että tämä oikeus olisi tupakkalakia valvovalla viranomai-
sella ja poliisilla. 

Työryhmä ehdottaa, että tupakkalaissa säädetyt vuosittaiset valvonta-
maksut pidetään voimassa olevan tupakkalain mukaisella maksimita-
solla. (Toimenpide-ehdotus 37.) Valvontamaksu on hyvä pitää ennal-
laan. Lakiin tulisi määrittää selkeästi valvontamaksun määrä ja perimis-
perusteet, jotta eri kunnissa toimivat elinkeinonharjoittajat olisivat sa-
massa asemassa. Nykyinen lainsäädäntö antaa kunnille mahdollisuu-
den päättää valvontamaksuista hyvin erilaisilla tavoilla.

Käsittely

02.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Toisen kappaleen loppuun lisätään: Kaupunkiympäristö-
lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että lopullisista toimenpiteistä pää-
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tettäessä painotetaan vieroituksen sekä muiden nikotiiniriippuvaisille 
suunnattujen tukitoimien merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lové-
nin vastaehdotuksen.

25.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Malm, vs. terveysinsinööri, puhelin: +358 9 310 32034

pia.malm(a)hel.fi
Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 64323

paivi.vepsalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 240

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietin-
nöstä oman toimialansa näkökulmasta ja käsittelee mietinnön toimenpi-
de-ehdotuksia nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisystä, savuttomis-
ta ympäristöistä, tupakoinnin lopettamisen tuesta ja seurantajärjestel-
mistä:

"Sosiaali- ja terveystoimialaa säätelevät terveydenhuoltolain, sosiaali-
huoltolain ja ehkäisevän päihdetyön järjestämislain velvoitteet.

Tämä lausunto perustuu Savuton Helsinki -ohjelmassa saavutettuun 
asiantuntemukseen ja sen tuloksiin. Savuton Helsinki, tupakoinnin eh-
käisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007–2015, laadittiin monitoimi-
jaisessa yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen kanssa. Ohjelma hyväk-
syttiin vuonna 2006 kaupunginvaltuustossa ja sen loppuraportti käsitel-
tiin kaupunginhallituksessa vuonna 2016. Ohjelma oli suunnattu helsin-
kiläisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ohjelman tär-
keimpänä päämääränä oli, että lasten ja nuorten tulee voida kasvaa sa-
vuttomassa ympäristössä. Ohjelmassa oli mukana myös Helsingin kau-
pungilla työskentelevä henkilökunta. 

Tämän jälkeen toimintaa on jatkettu kaupunkiyhteisessä verkostossa. 
Sosiaali- ja terveystoimi on toiminut ohjelman koordinoivana tahona. 
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Nuorten tupakointi on vähentynyt Helsingissä huomattavasti. Tupakoin-
ti ja nuuskan käyttö on peruskouluissa ja ammattiin opiskelevilla muuta 
maata harvinaisempaa. Nuuskan käyttö on kuitenkin yleistynyt. Uusia 
toimenpiteitä tarvitaan edelleen hyvien trendien vahvistamiseksi ja uu-
sien haasteiden voittamiseksi.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, toimenpide-ehdotukset 4, 5, 7 ja 8

Toimenpiteet 4–5: Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa mietinnössä 
ehdotettua tupakkalain muuttamista niin, että tupakkatuotteiden, nikotii-
ninesteiden ja nikotiinin vastikkeita ei saa myydä, luovuttaa tai välittää 
alle 20-vuotiaille. Edelleen ehdotusta tunnusomaisten tuoksujen ja ma-
kujen kieltämisen laajentamista koskemaan kaikkia tupakkatuotteita 
lautakunta pitää hyvänä nuorten suojelemiseksi tupakkatuotteiden käy-
tön aloittamiselta. 

Tuoreen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito 
-suosituksen mukaan tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus. 
Ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 10–16-vuotiaisiin, sillä Suomessa 
tyypillisin ikä ensimmäisille tupakkakokeiluille on 14–16 vuotta. 

Mietinnän ehdotus tupakkalainsäädännön kehittämiseksi noudattaisi al-
koholilainsäädännön kanssa samoja periaatteita. Ehdotus 20 vuoden 
ikärajasta on yhdenmukainen väkevien alkoholinjuomien ikärajan kans-
sa. Lisäksi kaupoissa on jo tällä hetkellä käytänteet, joiden mukaan alle 
30-vuotiailta pyydetään henkilötodistusta. Nikotiinia sisältämättömien 
tupakkalain alaisten tuotteiden ostoikäraja jäisi 18 vuoteen. Kansanter-
veyden edistämisen näkökulmasta tupakka- ja alkoholilainsäädännön 
yhdenmukaistaminen ikärajojen osalta on perustelua.

Toimenpiteet 7–8: Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mu-
kaan on perusteltua panostaa vahvasti nuorten tupakoinnin ja nikotiini-
tuotteiden aloittamisen ehkäisyyn, ja osana sitä huomioida liikunta- ja 
nuorisotyöhön liittyvien järjestöavustusten myöntämisen yhtenä kriteeri-
nä sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäi-
syyn. On tärkeää, että kaupungilta järjestöavustusta saavat järjestöt 
ovat sitoutuneet ja tuntevat vastuunsa samoihin periaatteisiin julkisen 
sektorin kanssa. Myös toimintakulttuurin vahvistaminen hyviksi todetul-
la käytänteillä on kannatettavaa.

Savuttomat ympäristöt, toimenpide-ehdotukset 9–12

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää erittäin hyvänä sitä, että mietinnös-
sä ehdotetaan edelleen lainsäädännön tupakointikieltojen vahvistamis-
ta sisä- ja ulkotiloissa, ja lisäksi lautakunta kannattaa muiden savutto-
mien ympäristöjen vahvistamista mietinnön toimenpide-ehdotusten mu-
kaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että mietinnös-
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sä voisi vielä tarkentaa kaupunkiympäristöön liittyviä nuorten suosimien 
oleskelupaikkojen tupakointikieltoja. Näitä ovat esimerkiksi kauppakes-
kusten, nuorisotilojen ja urheilupaikkojen ympäristöt sekä joukkoliiken-
neasemat suuressa kaupungissa. 

Savuton Helsinki -ohjelmassa on systemaattisesti edistetty ympäristön 
savuttomuutta. Muun muassa Savuton Helsinki -kriteerit määrittelevät 
kaupungin hallinnoimien rakennusten ulko- ja sisätilojen savuttomuutta 
ja niiden merkitsemistä. Vuodesta 2010 alkaen on toteutettu Uimasta-
dionin ja Kumpulan maauimalan savuttomuutta kaupunginhallituksen 
päätöksellä.

Savuttomille elinympäristöille on myös kaupunkilaisten tuki. Helsinkiläi-
sille osana Savuton Helsinki -ohjelmaa Taloustutkimuksella teetetyn ky-
selyn perusteella Helsingin savuttomuutta edistäisi tupakoinnin kieltä-
minen leikkipuistoissa, julkisten rakennusten ovien edessä ja katetuilla 
joukkoliikennepysäkeillä.

Tupakoinnin lopettamisen tuki, toimenpide-ehdotukset 17–24

Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkastelee erikseen seuraavia toimenpi-
teitä, koska ne ovat sisällöltään sosiaali- ja terveystoimen ydinosaami-
saluetta. 

Toimenpide 17: Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa tätä toimenpi-
dettä, jonka mukaan koko hoitoketju perus- ja erityispalveluissa ylläpi-
tää vierotusosaamista, tarjoaa vieroituspalveluja ja osallistuu potilaan 
tupakasta vieroitukseen. Tupakoinnin vieroitusohjaus on tehokasta toi-
mintaa terveydenhuollossa (Käypä hoito 2018). Sosiaali- ja terveyspal-
veluissa puheeksiotto, lyhytneuvonta ja seuranta ovat osa kuntalaisille 
annettavia palveluita. 

Toimenpide 18: Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa puheeksioton 
vahvistamista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa mah-
dollisimman kattavasti. Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa tupakoin-
titieto on määritelty yhdeksi terveys- ja hyvinvointi -indikaattoriksi. Indi-
kaattoritieto on saatavissa tietojärjestelmistä.

Toimenpide 19: Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa mahdollisiin 
maakuntiin perustettavia tupakasta vierotuksen yksiköitä alueellisen 
koordinaation vahvistamiseksi. Tämä tukee asiakkaiden yhdenvertai-
suutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta eritysesti vaativammissa vieroi-
tustilanteissa. Helsingissä on toiminut vuodesta 2007 tupakkaklinikka 
vieroitusyksikkönä ja asiantuntijatahona tehden verkosto- ja koulutu-
syhteistyötä kaupungin yksiköiden, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen 
kanssa. Vuosina 2011–2013 toimi myös erillinen Savuton pääkaupunki-
seutu -hanke, jossa edistettiin savuttomuutta alueellisesti.
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Toimenpide 20: Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa kaikkien tu-
pakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa käytettävien reseptillä lääkärin 
määräämien vierotuslääkkeiden ottamista sairausvakuutuksen lääke-
korvauksen piiriin. Tämä ehdotus selkeyttää tupakasta vieroituksen lää-
kehoidon saamista ja helpottaa osaltaan heikommassa taloudellisessa 
asemassa olevien asiakkaiden mahdollisuuksia saada lääkehoitoa. 

Toimenpide 22: Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana tu-
pakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistämisen kytkemistä osaksi 
ammattiin opiskelevien työkyvyn edistämistä ja oppilaitoksen toiminta-
suunnitelmaa. 

Toimenpiteet 23–24: Raskaana olevien tupakasta vieroituksen tukena 
häkämittaukset ja paljon tupakoivien erityisryhmien vieroituksen tehos-
taminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on perusteltua ja tarpeellista. 
Helsingissä on jo aloitettu raskaana olevien häkämittaukset. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimi mielenterveyspotilaita hoitavana organisaationa 
toteaa, että suuri osa mielenterveyspotilaista tupakoi, ja heillä on usein 
voimakas riippuvuus. Heidän tukemisekseen tupakoinnin lopettamiseen 
tarvitaan erityistoimenpiteitä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvä-
nä, että nämä asiakasryhmät huomioidaan hyvin mietinnön ehdotuksis-
sa.

Seurantajärjestelmät, toimenpiteet 43–44

Toimenpiteet 43–44: Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää erittäin hyvänä 
seurantajärjestelmien ylläpitämistä ja kehittämistä. Ne tukevat paikalli-
sella, alueellisella ja kansallisella tasolla tehtävien toimenpiteiden ar-
viointia ja vaikuttavuuden seurantaa. Jatkossakin tulee turvata kuntata-
solla saatava tietoa väestön tupakoinnista ja nikotiinituotteiden käytös-
tä.

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että mietinnön toi-
menpiteet tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi ovat hyviä ja tar-
peellisia tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Ne vahvistavat nykyi-
siä toimenpiteitä. 

Tupakka- ja nikotiinituotteiden verotus, tuotteiden saatavuuden rajoitta-
minen sekä lasten ja nuorten nikotiinittomat kasvuympäristöt ovat tär-
keitä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ehkäiseviä tekijöitä. Ter-
veys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi on tarpeellista edelleen kehit-
tää vaikuttavia vieroitusmenetelmiä erityisesti niille väestöryhmille, jois-
sa tupakoidaan selkeästi keskimääräistä enemmän. Kokonaisuudes-
saan mietinnön toimenpiteiden suunta on oikea ja perusteltu.

Savuton Helsinki -ohjelman toimeenpanossa on todettu tarpeita täs-
mentää tupakoinnin vähentämisen toimenpiteitä, kuten bussipysäkkien 
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ja uimarantojen tupakointikiellot sekä vieroituslääkkeiden korvattavuus. 
Lautakunta panee tyytyväisenä merkille, että nämä kohdat ovat nyt toi-
meenpano-ehdotuksissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön hyvinvointia, terveyttä ja ter-
veyden tasa-arvoa edistäviä tekijöitä. Erityisesti lasten ja nuorten suo-
jaamista tupakan ja nikotiinin haitoilta tulee edelleen jatkaa.

Myös tahaton altistuminen ympäristön tupakansavulle lisää sairastu-
vuutta ja kuolleisuutta. Tupakoimattomuuteen auttaminen on osa kes-
keisten kansansairauksien hoitoa.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Nuor-
ten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, toimenpide-ehdotukset 4, 5, 7 ja 
8" ensimmäinen kappale seuraavaan muotoon: "Toimenpiteet 4–5: Eh-
dotusta tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltämisen laajentamis-
ta koskemaan kaikkia tupakkatuotteita lautakunta pitää hyvänä nuorten 
suojelemiseksi tupakkatuotteiden käytön aloittamiselta."

Jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Nuor-
ten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, toimenpide-ehdotukset 4, 5, 7 ja 
8" kolmas kappale.

Jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Savut-
tomat ympäristöt, toimenpide-ehdotukset 9−12" ensimmäinen kappale 
seuraavaan muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä tarpeelli-
sena suussa käytettävän tupakan käytön kieltämistä yleisillä paikoilla, 
koska suussa käytettävästä tupakasta ei ole terveydellistä haittaa sivul-
lisille."

Kannattaja: jäsen Tuomas Tuure



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 122 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/14
29.10.2018

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

Vastaehdotus 4:
Jäsen Ahto Apajalahti: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Seu-
rantajärjestelmät, toimenpiteet 43−44" toinen kappale.

Jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotus 4 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Ahto Apajalahti: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Seu-
rantajärjestelmät, toimenpiteet 43−44" kolmannen kappaleen viimeinen 
lause "Kokonaisuudessaan mietinnön toimenpiteiden suunta on oikea 
ja perusteltu."

Kannattaja: jäsen Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 11
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Ma-
ritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita 
Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Ahto Apajalahti, Tuomas Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 11
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Ma-
ritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita 
Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Ahto Apajalahti, Tuomas Tuure
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 174

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että tavoitteiden saavuttami-
sen keinot ovat vaikuttaviksi todettuja ja siksi kannatettavia. Nuorten tu-
pakoinnin yleisyys on laskenut sekä tytöillä että pojilla. Tämän trendin 
jatkamiselle on välttämätöntä työryhmän esittämien keinojen toteutta-
minen. 

Toimenpide-ehdotusten tuomat vaikutukset erityisesti nuorten tupakka- 
ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseen, käyttöön ja 
käytön lopettamiseen ovat merkittävät. Myös ehdotus savuttomien ym-
päristöjen laajentamisesta alueisiin, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäis-
ten käytössä, kuten päiväkotien ja EU-uimarantojen alueet vähentävät 
lasten ja nuorten altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille. 
Kootut hyvät käytänteet ja seuranta tuovat systemaattisuutta ehkäise-
vään päihdetyöhön. 

Tutkimusten mukaan ikärajan nosto yli 18 vuoteen on vähentänyt ar-
vion mukaan erityisesti 15–17-vuotiaiden tupakoinnin aloittamista. Ikä-
rajan noston 21 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 12 pro-
senttia enemmän kuin olemassa olevat tupakoinnin rajoitukset, kun 
taas ikärajan noston 25 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 
16 prosenttia.
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Systemaattiset toimet tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lop-
pumiselle edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vähentävät 
eriarvoisuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
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§ 677
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien lataus-
pisteiden rakentamista Laajasalon uuteen ostoskeskukseen kau-
pungin hallinnoimiin tiloihin

HEL 2017-013311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.11.2017 § 411 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaa-
ra) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen eh-
dottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 29.11.2017 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, et-
tä kun Laajasalon ostoskeskukseen toteutetaan kaupungin hallinnoimia 
tiloja, kirjasto ja nuorisotila, niihin pyritään rakentamaan myös lataus-
pisteitä. (Sirpa Asko-Seljavaara)

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

Toivomusponnen johdosta saadussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan lausunnossa todetaan, että Laajasalon alue ja entisen ostoskes-
kuksen ympäristö on muuttumassa uuden asunto-, palvelu- ja toimitila-
rakentamisen myötä. Muutoksen tavoitteena on monipuolinen, asukas- 
ja yritystoimintaa tukeva uusi keskus, jossa on laadukkaita ajanvietto-
paikkoja ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille. 

Laajasalon uusi ostoskeskus avataan 22.11.2018 osoitteessa Yliskylän 
puistokatu 4, 00840 Helsinki. Ostoskeskukseen tulee vuokrattavaa lii-
ketilaa yli 8 400 neliömetriä ja sinne sijoittuu isoja päivittäistavaraliikkei-
tä, pieniä erikoiskaupan toimijoita sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. 
Kaupungin tarjoamista palveluista ostoskeskukseen sijoittuvat Laajasa-
lon kirjasto ja nuorisotila, yhteensä 944,5 neliömetriä.

Lausunnossa todetaan edelleen, että kauppakeskukseen sijoittuvat 
kaupungin hallinnoimat tilat ovat rakennuksessa helposti saavutettavis-
sa. Kirjasto ja myös omatoimikäyttöön tarkoitettu monitoimitila ovat ra-
kennuksen toisessa kerroksessa ja sisäänkäynti näihin tiloihin tapahtuu 
suoraan pääaulasta. Nuorisotila on ensimmäisessä kerroksessa pohjoi-
sen sisäänkäynnin tuntumassa. Kirjaston ja nuorisopalvelun tilat muo-
dostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, ja ne tarjoavat spon-
taanin tiloihin pistäytymisen lisäksi myös mahdollisuuden erilaisten toi-
minnallisten ryhmien säännölliselle kokoontumiselle. 

Lausunnossa todetaan lopuksi olevan tärkeää, että myös mahdollisuus 
mobiililaitteiden lataamiseen on osa kirjaston ja nuorisotoimen tiloissa 
tarjottua normaalia palvelua. Latauspisteiden tarve ja riittävyys on otet-
tu Laajasalon uuteen ostoskeskukseen sijoittuvien kaupungin hallinnoi-
mien tilojen sähkö- ja tilasuunnittelussa huomioon. Sekä kirjastossa et-
tä ympäristötoimintaan profiloituvassa nuorisotilassa on mahdollisuus 
ladata asiakkaiden omia mobiililaitteita. Nuorisotilaan on tavallisten pis-
torasioiden lisäksi tulossa myös matkapuhelimille tarkoitettu lukittava 
latauskaappi, jossa puhelimensa voi ladata helposti ja turvallisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 190

HEL 2017-013311 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasalon alue ja entisen ostoskeskuksen ympäristö on muuttumassa 
uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen myötä. Muutoksen ta-
voitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva uusi kes-
kus, jossa on laadukkaita ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asuk-
kaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille. 

Laajasalon uusi ostoskeskus avataan 22.11.2018 osoitteessa Yliskylän 
puistokatu 4, 00840 Helsinki. Ostoskeskukseen tulee vuokrattavaa lii-
ketilaa yli 8 400 neliömetriä ja sinne sijoittuu isoja päivittäistavaraliikkei-
tä, pieniä erikoiskaupan toimijoita sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. 
Kaupungin tarjoamista palveluista ostoskeskukseen sijoittuvat Laajasa-
lon kirjasto ja nuorisotila, yhteensä 944,5 neliömetriä.

Kauppakeskukseen sijoittuvat kaupungin hallinnoimat tilat ovat raken-
nuksessa helposti saavutettavissa. Kirjasto ja myös omatoimikäyttöön 
tarkoitettu monitoimitila ovat rakennuksen toisessa kerroksessa ja si-
säänkäynti näihin tiloihin tapahtuu suoraan pääaulasta. Nuorisotila on 
ensimmäisessä kerroksessa pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa. Kir-
jaston ja nuorisopalvelun tilat muodostavat yhdessä monipuolisen ko-
konaisuuden, ja ne tarjoavat spontaanin tiloihin pistäytymisen lisäksi 
myös mahdollisuuden erilaisten toiminnallisten ryhmien säännölliselle 
kokoontumiselle. 
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On tärkeää, että myös mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen on 
osa kirjaston ja nuorisotoimen tiloissa tarjottua normaalia palvelua. La-
tauspisteiden tarve ja riittävyys on otettu Laajasalon uuteen ostoskes-
kukseen sijoittuvien kaupungin hallinnoimien tilojen sähkö- ja tilasuun-
nittelussa huomioon. Sekä kirjastossa että ympäristötoimintaan profiloi-
tuvassa nuorisotilassa on mahdollisuus ladata asiakkaiden omia mobii-
lilaitteita. Nuorisotilaan on tavallisten pistorasioiden lisäksi tulossa 
myös matkapuhelimille tarkoitettu lukittava latauskaappi, jossa puheli-
mensa voi ladata helposti ja turvallisesti.

Käsittely

02.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä seitsemännen esityk-
sen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
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§ 678
Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja koti-
hoidon tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointi-
kertomuksen yhteydessä

HEL 2018-007308 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 20.6.2018 kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hy-
väksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen: ”Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, et-
tä selvitetään mahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydes-
sä selvittää Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanne ja resurs-
sit." (Sinikka Vepsä).

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

Toivomusponnen johdosta on saatu tarkastuslautakunnan lausunto. 

Päättäessään 8.5.2018 § 42 tarkastuslautakunnan vuoden 2018 ar-
viointisuunnitelmasta tarkastuslautakunta samalla päätti vuoden 2018 
arviointikertomukseen sisällytettävistä arvioinneista. Tarkastuslauta-
kunta pyysi valtuutetuilta ja valtuustoryhmiltä helmikuussa 2018 ehdo-
tuksia vuoden 2018 arviointiaiheiksi. Aihe-ehdotuksia tuli paljon, mutta 
niiden joukossa ei ollut kotihoitoon liittyviä ehdotuksia. Sen sijaan 
omaishoitoa ehdotettiin arvioinnin kohteeksi ja tarkastuslautakunta 
päätti ottaa arviointisuunnitelmaan aiheen Omaishoidon tavoitteiden to-
teutuminen.

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2018 arviointikertomuksessaan 
tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten toteutumista. 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa arvioitiin kotihoidon riittävyyttä 
ikääntyneiden tarpeeseen nähden. Tarkastuslautakunta antoi kolme 
suositusta, joiden toteutumista koskeva seurantatieto esitetään vuoden 
2018 arviointikertomuksessa. Suositukset kohdistettiin silloiselle sosi-
aali- ja terveysvirastolle, jonka tulee

 tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia 
(selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä 
vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.

 varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittä-
västi.

 resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luo-
na ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien 
suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautu-
vien tiimien kokeilujen tuloksia.

Erityisesti viimeisen suosituksen yhteydessä tarkastuslautakunta saa 
tietoa kotihoidon resursoinnista ja nykytilanteesta. Seurannan tuloksista 
raportoidaan yleisellä tasolla vuoden 2018 arviointikertomuksessa ja 
yksityiskohtaisemmin aiheesta laadittavassa arviointimuistiossa. Mo-
lempiin asiakirjoihin voi tutustua arviointikertomuksen hyväksymisen 
jälkeen osoitteessa www.arviointikertomus.fi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 71

HEL 2018-007308 T 00 00 03

Lausunto

Tarkastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta, joka koskee 
Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittä-
mismahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä:

Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2018 arviointikertomukseen sisälly-
tettävistä arvioinneista 8.5.2018 (§ 42) päättäessään tarkastuslauta-
kunnan arviointisuunnitelmasta vuodelle 2018. Tarkastuslautakunta 
pyysi valtuutetuilta ja valtuustoryhmiltä helmikuussa 2018 ehdotuksia 
vuoden 2018 arviointiaiheiksi. Aihe-ehdotuksia tuli paljon, mutta niiden 
joukossa ei ollut kotihoitoon liittyviä ehdotuksia. Sen sijaan omaishoitoa 
ehdotettiin arvioinnin kohteeksi, ja tarkastuslautakunta päättikin ottaa 
arviointisuunnitelmaan aiheen Omaishoidon tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2018 arviointikertomuksessaan 
tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten toteutumista. 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa arvioitiin kotihoidon riittävyyttä 
ikääntyneiden tarpeeseen nähden. Tarkastuslautakunta antoi kolme 
suositusta, joiden toteutumista koskeva seurantatieto esitetään vuoden 
2018 arviointikertomuksessa. Suositukset kohdistettiin silloiselle sosi-
aali- ja terveysvirastolle, jonka tulee
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 tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia 
(selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä 
vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.

 varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittä-
västi.

 resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luo-
na ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien 
suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautu-
vien tiimien kokeilujen tuloksia.

Erityisesti viimeisen suosituksen yhteydessä tarkastuslautakunta saa 
tietoa kotihoidon resursoinnista ja nykytilanteesta. Seurannan tuloksista 
raportoidaan yleisellä tasolla vuoden 2018 arviointikertomuksessa ja 
yksityiskohtaisemmin aiheesta laadittavassa arviointimuistiossa. Mo-
lempiin asiakirjoihin voi tutustua arviointikertomuksen hyväksymisen 
jälkeen osoitteessa www.arviointikertomus.fi.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
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§ 679
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kuljetuspalvelujen pikati-
lausmatkojen tarpeen arvioinnista

HEL 2018-000862 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
17.1.2018 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 9.10.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 17.1.2018 aloitetta vammaisten kuljetuspalvelujen pika-
tilausmatkojen lisäämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seu-
raavan toivomusponnen:   

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen vastaukseksi Anna 
Vuorjoen ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen vammaisten kuljetuspal-
velujen pikatilausmatkoista valtuusto kehotti kaupunginhallitusta selvit-
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tämään mahdollisuutta kuljetuspalvelujen kilpailutuskriteerien laatimi-
sen yhteydessä arvioida, minkälainen määrä pikatilausmatkoja on tar-
peen, jotta kuljetuspalvelua käyttävillä henkilöillä on vammattomiin ver-
rattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet työssäkäyntiin, opiskeluun, har-
rastamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (Anna Vuorjoki).       

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

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
sosiaali- ja terveystoimialan lausunnot.

Kuljetuspalvelun yksilöhuollon matkoja järjestetään vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain nojalla. Kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkolii-
kennettä henkilöille, jotka eivät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyt-
tää julkista joukkoliikennettä. Palvelutasoa arvioidaan suhteessa jouk-
koliikenteen palvelutasoon. Kysymyksessä ei ole taksipalvelu. Kuljetus-
palvelu on välttämätön sitä tarvitseville henkilöille yhteiskunnallisen 
osallisuuden, arjen asioiden hoitamisen sekä harrastus- ja vapaa-ajan 
toiminnan toteutumisen kannalta.  

Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista (380/1987) 8 §:n 2 momentin nojalla järjeste-
tään asiakkaalle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapal-
veluineen. Vammaispalvelulain nojalla järjestetään vapaa-ajan ja 
asiointimatkoja sekä työ- ja opiskelumatkoja. Palvelu on vaikeavam-
maiselle henkilölle subjektiivinen oikeus.   

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n 2 momentin nojalla voidaan hen-
kilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikenneväli-
neitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alen-
tavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun joka-
päiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi, järjestää liikkumisen 
tuen palveluja. Palvelu on määrärahasidonnainen etuus. Vuonna 2018 
asiakkaalle voidaan myöntää enintään kuusi yhdensuuntaista matkaa 
kuukaudessa.    

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.10.2018 § 249 (päätös liitteenä) 
järjestää tarjouskilpailun Helsingin matkapalvelun liikennöinnin hankki-
miseksi 1.4.2019 alkaen. Kuljetuskapasiteetin lisääminen mahdollistaa 
tilausajan lyhenemistä ja pikatilausmatkojen lisäämistä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 9.10.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 12.10.2018

HEL 2018-000862 T 00 00 03

Kuljetuspalvelun yksilöhuollon matkoja järjestetään vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain nojalla. Kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkolii-
kennettä henkilöille, jotka eivät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyt-
tää julkista joukkoliikennettä. Palvelutasoa arvioidaan suhteessa jouk-
koliikenteen palvelutasoon, eikä kyse ole taksipalvelusta. Kuljetuspal-
velu on välttämätön palvelu sitä tarvitseville henkilöille yhteiskunnalli-
sen osallisuuden, arjen asioiden hoitamisen sekä harrastus- ja vapaa-
ajan toiminnan toteutumisen kannalta.

Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) 8 §:n 2 momentin nojalla jär-
jestetään asiakkaalle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saatta-
japalveluineen. Vammaispalvelulain nojalla järjestetään vapaa-ajan ja 
asiointimatkoja sekä työ- ja opiskelumatkoja. Palvelu muodostaa vai-
keavammaiselle henkilölle subjektiivisen oikeuden. 
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Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 23 §:n 2 momentin nojalla voi-
daan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia lii-
kennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toiminta-
kykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai 
muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi, järjestää liik-
kumisen tuen palveluja. Palvelu on määrärahasidonnainen etuus. 
Vuonna 2018 asiakkaalle voidaan myöntää enintään kuusi yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.10.2018 kokouksessaan järjes-
tää tarjouskilpailun Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankkimisek-
si 1.4.2019 alkaen. Lautakunta päätti hankkia avoimella tarjouskilpailul-
la liikennöimään ajovuoropohjaisessa suoraohjausliikenteessä 86 inva-
varusteltua- ja 32 henkilöautoa, ylivuotoliikenteessä 40 inva-varustel-
tua- ja 30 henkilöautoa sekä näiden yhdistelmä liikenteessä 62 inva-va-
rusteltua- ja 12 henkilöautoa. Ylivuotoliikenteellä tarkoitetaan ajovuoro-
pohjaista suoraohjausliikennettä täydentävää liikennettä, jota liikennöi-
dään tarjous-vastaus-perusteisesti. Ylivuotoajoneuvolle tarjotaan kulje-
tusta, jonka se voi ajaa. Hinnoittelu perustuu aikaan, matkaan ja lähtö-
maksuun, josta tarjouksessa on tarjottu alennusta prosentteina. Yhdis-
telmäliikenteessä (ns. hybridiliikenne) ajoneuvot ajavat päiväkorvausta 
lyhemmän ajovuoron ja toimivat muun ajan ylivuotoliikenteessä.

Helsingin Matkapalvelu on sitoutunut asiakasohjeessa toimittamaan 
auton viimeistään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Asiakkaalle 
on ollut kaksi pikatilausmatkaa matkatyyppiä (vapaa-ajan- ja asiointi-
matkat, työ- ja opiskelumatkat) kohden. Pikatilausmatka tarkoittaa sitä, 
että kuljetus saapuu 15 minuutin kuluttua tilauksesta ja 40 minuutin ku-
luttua inva-autoa käyttävien henkilöiden osalta. Henkilöautojen saata-
vuus on parempi kuin inva-autojen. 

Nyt päätetyssä hankinnassa kuljetuskapasiteettia hankitaan aiempaa 
enemmän. Tämä mahdollistaa tilausajan lyhentämisen 30 minuuttiin 
kaikkien matkojen osalta. Samoin on mahdollista lisätä vammaispalve-
lulain nojalla järjestettävien matkojen osalta pikatilausmatkoja jonkin 
verran. 

Pikatilausmatkojen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaille tarvittaes-
sa saada kuljetus suhteellisen nopeasti. Tämä voi olla tarpeen esimer-
kiksi tilanteessa, jossa jonkin tapahtuman tai tilaisuuden kestoa on vai-
kea arvioida. Pikatilausmatkojen tarve riippuu asiakkaan elämätilan-
teesta ja olosuhteista. Pikatilausmatkojen lukumäärää tuleekin voida 
säädellä joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Vammaispalveluissa 
tulee aina arvioida palvelua myös suhteessa henkilön tosiasiallisiin tar-
peisiin.
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Yhdenvertaisuutta arvioitaessa tulee arviointikriteeriksi ottaa julkinen 
joukkoliikenne Helsingissä. Helsingissä on erinomaisesti toimiva jouk-
koliikenne, jossa vuorovälit ovat keskusta-alueella lyhyet. Toisaalta 
Helsingissä on alueita, joilla julkisen liikenteen vuorovälit ovat suhteelli-
sen pitkiä. Toinen kuljetuksen odotusaikaan vaikuttava tekijä on kulje-
tukseen kuuluvat mahdolliset vaihdot. Vaihtoyhteydet ja niiden odotta-
minen nostavat kuljetuksen odotusaikoja merkittävästi. Myös matkustu-
sajankohta vaikuttaa kuljetuksen odotusaikoja. Ruuhka-aikoina vuoro-
välit ovat lyhyet. Tyypillisesti joukkoliikenteen vuorovälit pidentyvät ilta- 
ja yöaikaan sekä viikonloppuisin. 

Kuljetuspalvelumatkoissa kuljetus lähtee aina toivotusta lähtöosoittees-
ta ja asiakas kuljetetaan perille asiointikohteen luo. Matkoilla ei ole lii-
kennevälineen tai linjan vaihdosta aiheutuvia odotusaikoja. Kuljetuspal-
velun palvelutaso ylittää näiltä osin julkisen liikenteen palvelutason. 

Pikatilausmatkojen lisääminen vaikuttaa alentavasti yhdistelyasteeseen 
ja sitä kautta kustannuksiin nostavasti. Pikatilausmatkojen lukumäärän 
nostaminen lisää autojen tarvetta. Inva-varusteltua autoa tarvitsevien 
henkilöiden osalta on hyvin vaikeaa taata autoa alle 30 minuuttia ennen 
toivottua lähtöaikaa autojen tosiasiallisen saatavuuden johdosta. Henki-
löliikenteen lainsäädännön 1.7.2018 tapahtuvan muutoksen vaikutuksia 
kaluston saatavuuteen on vaikea arvioida. 

Sosiaali- ja terveystoimiala mahdollistaa jatkossa vammaispalvelulain 
yksilöhuollon harkinnalla pikatilausmatkoista päättämisen 2-8 matkan 
määrään matkatyyppiä kohden. Kaikilla asiakkailla on aina vähintään 
kaksi yhdensuuntaista pikatilausmatkaa kuukaudessa. Sosiaalihuollon 
yksilöhuollon harkinnalla voidaan matkamäärä nostaa enintään kah-
deksaan yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa matkatyyppiä koh-
den. Tämä muutos lisää varsinkin hyvin aktiivista elämää elävien asiak-
kaiden osalta palvelun joustavuutta ja parantaa osallisuutta yhteiskun-
taan. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat ovat harkinnanvarainen määräraha-
sidonnainen etuus. Tyypillisesti sosiaalihuoltolain nojalla liikkumisen tu-
kea myönnetään vähävaraisille ja pienituloisille ikäihmisille, joilla on 
vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käyttämisessä. Heidän elämänti-
lanteessaan on vammaispalvelulain nojalla palvelua saavien asiakkai-
hin verrattuna tyypillisesti vähemmän tarvetta ennalta ennakoimatto-
miin kuljetuksiin. Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjen matkojen osal-
ta ei ole tarkoituksenmukaista lisätä pikatilausmatkoja kahdesta kuu-
kausittaisesta yhdensuuntaisesta matkasta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Esitetty muutos lisää palvelun joustavuutta ja parantaa asiakkaiden 
osallisuutta.

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 151

HEL 2018-000862 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuor-
joen toivomusponnesta koskien pikatilausmatkojen tarpeen arviointia:

”Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 edellyttänyt, että vammaisten henki-
löiden ja ikäihmisten kuljetuspalveluja hankittaessa arvioidaan millainen 
määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kuljetuspalvelua käyttävillä 
henkilöillä on vammattomiin verrattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet 
työssäkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen. 

Yksilöhuollon kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille henkilöil-
le vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) 8.2 §:n sekä sosiaalihuoltolain 
(30.12.2014/1301) 23 §:n nojalla. Vammaispalvelulain mukaisista kulje-
tuspalveluista on tarkemmat määräykset vammaispalveluasetuksessa 
(Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista 18.9.1987/759).

Kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkoliikennettä henkilöille, jotka ei-
vät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä. 
Palvelutasoa arvioidaan suhteessa joukkoliikenteen palvelutasoon, ei-
kä kyse ole taksipalvelusta. 

Vammaispalvelulain 8.2 §:n nojalla järjestetään kuljetuspalveluja vai-
keavammaisille henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkista joukkoliiken-
nettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia pitkäaikaisen vamman tai sairau-
den johdosta. Palvelu ei ole määrärahasidonnainen etuus, vaan se 
kuuluu ehdottoman järjestämisvelvollisuuden palveluihin. Työ- ja opis-
kelumatkoja tulee järjestää tarpeellinen määrä ja vähintään 18 yhden-
suuntaista vapaa-ajan- ja asiointimatkaa kuukaudessa. Vammaispalve-
lulain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskun-
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nan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
haittoja ja esteitä. 

Sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla liikkumista tukevia palveluja järjeste-
tään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia lii-
kennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toiminta-
kykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai 
muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Palvelu on 
määrärahasidonnainen etuus. Helsingissä on vuonna 2018 asiakkaille 
myönnetty kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Helsingissä on tällä hetkellä jokaisella asiakkaalla matkatyyppiä koh-
den kaksi pikatilausmatkaa. Pikatilausmatka tarkoittaa sitä, että kuljetus 
saapuu 15 minuutin kuluttua tilauksesta ja 45 minuutin kuluttua inva-
autoa käyttävien henkilöiden osalta. Pikatilausmatkan tarkoitus on jous-
tavoittaa palvelua ja mahdollistaa ennakoimattomien matkatilanteiden 
asianmukainen onnistuminen. Toisaalta pikatilausmatkan merkitys vä-
henee, kun tulevan hankinnan yhteydessä on tarkoitus muuttaa matko-
jen tilaamisen ja lähdön välistä aikaa. Tällä hetkellä matkat tulee tilata 
viimeistään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Tämä aika on tar-
koitus muuttaa kaikkien asiakkaiden osalta 30 minuuttiin. 

Arvioitaessa vammattomien ja kuljetuspalvelun käyttäjien yhdenvertai-
suutta tulee arviointikriteeriksi ottaa julkinen joukkoliikenne Helsingissä. 
Helsingissä on erinomaisesti toimiva joukkoliikenne, jossa vuorovälit 
ovat keskusta-alueella lyhyet. Toisaalta Helsingissä on alueita, joilla jul-
kisen liikenteen vuorovälit ovat suhteellisen pitkiä. Vammaispalveluissa 
tulee aina arvioida palvelua myös suhteessa henkilön tosiasiallisiin tar-
peisiin ja kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen, kuten opintojen tai 
ammatillisten syiden asettamiin vaatimuksiin.

Pikatilausmatkojen lisääminen vaikuttaa alentavasti yhdistelyasteeseen 
ja sitä kautta kustannuksiin nostavasti. Pikatilausmatkojen lukumäärän 
nostaminen lisää autojen tarvetta. Inva-varusteltua autoa tarvitsevien 
henkilöiden osalta on hyvin vaikeaa taata autoa alle 30 minuuttia ennen 
toivottua lähtöaikaa autojen tosiasiallisen saatavuuden johdosta. Henki-
löliikenteen lainsäädännön 1.7. tapahtuvan muutoksen vaikutuksia ka-
luston saatavuuteen on vaikea arvioida. 

Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaispal-
velujen nojalla myönnettävien matkojen osalta mahdollistetaan jatkossa 
kokonaisvaltaisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöllinen arvio tarvitta-
vasta pikamatkojen määrästä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Esitetty muutos lisää palvelun joustavuutta ja parantaa asiakkaiden 
osallisuutta.”

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tuomas Tuure: Muutetaan lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viimeinen 
lause muotoon: "Vammaispalveluissa tulee aina arvioida palvelua myös 
suhteessa henkilön tosiasiallisiin tarpeisiin ja kokonaisvaltaiseen elä-
mäntilanteeseen, kuten opintojen tai ammatillisten syiden asettamiin 
vaatimuksiin."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäiseen lau-
seeseen täsmennykseksi: "Tätä kustannusta ei kuitenkaan voida tark-
kaan määritellä".

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tuomas Tuure: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia muotoilulla: "Lausuntonaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaispalvelujen nojalla 
myönnettävien matkojen osalta mahdollistetaan jatkossa kokonaisval-
taisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöllinen arvio tarvittavasta pika-
matkojen määrästä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Tuomas Tuure): Lisätään lausun-
non toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutus-
ten arviointia ensimmäiseen lauseeseen täsmennykseksi: "Tätä kustan-
nusta ei kuitenkaan voida tarkkaan määritellä".

Jaa-äänet: 7
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Sandra Hagman, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuo-
mas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tuomas Tuure): Korvataan lausun-
non viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia muotoilulla: "Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, et-
tä vammaispalvelujen nojalla myönnettävien matkojen osalta mahdol-
listetaan jatkossa kokonaisvaltaisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöl-
linen arvio tarvittavasta pikamatkojen määrästä."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Ahto Apajalahti, 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 Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
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vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 143 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/18
29.10.2018

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

§ 680
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022

HEL 2018-005622 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmasta 2019-2022 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on pienen-
tynyt vuosi vuodelta. Korjausvelkaa on vähennetty valtion tilapäisellä 
erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen liikkujat ja ta-
varamäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja 
talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden ve-
turi ja sen toimintaedellytykset tulisi turvata huolehtimalla maantiever-
kon tarpeellisista investoinneista. 

Helsingin alueen kehittyminen ja toimintavarmuuden turvaaminen edel-
lyttää valtion sitoutumista yhteishankkeisiin ja niiden rahoitukseen. Hel-
singin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut omalta osaltaan 
valtion kanssa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustannuksiin. 
Välttämättömiä maanteiden parantamishankkeita rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien rahoituksella. Maanteiden tienpidon kustannus-
jaossa tulisi noudattaa maantielakiin sekä Suomen Kuntaliiton ja Liiken-
neviraston hyväksymään ohjeistukseen (nk. sininen kirja) perustuvia 
yhteisesti sovittuja periaatteita. 

Valtion osallistuminen oman tieverkkonsa kehittämiseen siten, että se 
tukee MAL-sopimuksessa edellytettyä asuntotuotantoa, on erittäin pe-
rusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnan-
väylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliit-
tymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä 
I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itä-
keskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän parantaminen vä-
lillä Itäkeskus-Kehä III ovat myös hankkeina tärkeitä, mutta suunnitel-
mat edellyttävät päivittämistä. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden 
ja saavutettavuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuu-
teen ja poistaa tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvallisuu-
den ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille tulisi 
olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.
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Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019-2022 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut ta-
voitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta 
rahoituksen niukkuus asettaa haasteita tavoitteiden toteutumiselle. Hel-
sinkiin esitettyjen investointien määrä on pieni suhteessa liikkujien ja 
tavaraliikenteen määrään.

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Liikenneturvalli-
suuden takaamiseksi tulisi Helsinkiin suuntatuville säteittäisille maan-
teille lisätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusra-
joitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Helsingin sisääntuloväylille, 
joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti vuorokaudenajasta riip-
puen. 

Maanteiden meluntorjuntaan liittyen suunnitelmassa ei oteta juurikaan 
kantaa olemassa olevien asuinalueiden meluntorjuntaan. Yhdyskunta-
rakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten me-
luntorjunnan monipuolisia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ripeästi. Ny-
kyisten vanhojen meluesteiden toimivuuden takaamisen, parantamisen 
ja ylläpidon pitäisi sisältyä suunnitelmaan.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019-2022 on esitetty kiireelli-
simpien hanketarpeiden suunnitelmia Helsingin osalta erittäin niukasti. 
Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ei sisälly suunnitel-
maan, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2019-2022:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta ja positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
ovat merkittävät. Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 
2015. Kaupungilla on käynnissä vuoden 2018 loppuun mennessä val-
mistuva eritasoliittymää ja sen ympäristöä sekä mm. liikenteen väliai-
kaisjärjestelyjä koskeva rakennettavuusselvitys. Helsingin kaupunki on 
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2020-2022.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021-2022.
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- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on ta-
lousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteut-
tamiseen vuosina 2022-2024.

- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen 
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on 
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden to-
teuttamiseen vuosina 2023-2024.

- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki 
on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2023-2025.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 16.5.2018
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-

2022-esite
3 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2022
4 Vuoden 2018 hankkeet
5 Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2019–2022 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2018 mennes-
sä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa seu-
raavia suunnitelmia.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1. Suunnitelman esite on liitteenä 2 ja 
suunnitelma liitteenä 3. Kartat ovat liitteinä 4 ja 5. Suunnitelmat löytyvät 
Internet-osoitteesta: www.tienpidonsuunnitelma.fi

Suunnitelman sisällöstä

Tienpito rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Uudenmaan ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu mää-
rärahat perusväylänpitoon ja joukkoliikennepalveluihin. Uudenmaan 
ELY-keskuksen vastuualue kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueet. Liikennevastuualueeseen kuuluu noin 9 100 km maan-
teitä ja kaksi miljoonaa asukasta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva perustienpidon rahoitus 
suunnitelmakaudella on keskimäärin noin 89 milj. euroa vuodessa. Pe-
rustienpidon rahoituksella hoidetaan valtion omistaman yleisen tiever-
kon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa 
Liikennevirasto. 

Rahoituksen kohdentamista ohjaavat ELY-keskuksen pitkän aikavälin 
liikennestrategia ja linjaukset, joiden mukaisesti tavoitteena on tarjota 
toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja 
kansalaisten tarpeisiin.

Perusväylänpidon vuosittaisesta rahoituksesta tieverkon päivittäinen 
kunnossapito ja ylläpito vievät yli 90 %. Päivittäisellä kunnossapidolla, 
kuten talvihoidolla, varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys. 
Ylläpidon toimin korjataan liikenneverkon ja sen rakenteiden kulumises-
ta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita. Valtakunnallisten linjausten 
mukaan valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututeiden kunto 
pyritään pitämään nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa rahoitusti-
lanteen mukaan. Myös siltojen peruskorjaukset priorisoidaan. 

Suunnitelmassa on uusina asioina tarkasteltu siltoja ja painumia. Uu-
denmaan alueella on noin 3000 siltaa. Näistä suuri osa on tulossa pe-
ruskorjausikään, jolloin myös korjausten rahoitustarpeet ovat kasvussa. 
Tiehallinnon viisiportaisen kuntoluokituksen mukaisesti tarkasteltuna 
ELY-keskuksen kaikista silloista 24 kpl on uusimistarpeessa ja noin 
800 siltaa vaatii peruskorjauksen lähiaikoina. Rahoituksen määrästä 
riippuen siltoja korjataan vuosittain noin 20-30 kpl. Painumakohteita 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on seurannassa yli 200 kpl.
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Parantamisinvestoinneilla rakennetaan uutta infrastruktuuria ja paran-
netaan mm. matkojen ja kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta. Paran-
tamisinvestointeihin riittää vain hyvin niukasti rahoitusta. Rahoitus ohja-
taan pitkälti pieniin, kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Viime vuosi-
na kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän maantiever-
kon investointeja.

Merkittävämmän lisän perustienpidon rahoitukseen ovat tuoneet valta-
kunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 milj. euron korjausvelkaohjelma 
vuosille 2016-2018 ja 364 milj. euron perusväylänpidon lisärahoitusoh-
jelma vuosille 2017-2019. Ensin mainitusta ohjelmasta Uudenmaan 
ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistui yhteensä noin 51 
milj. euroa ja jälkimmäisestä noin 24 milj. euroa. Näillä ohjelmilla on 
pystytty tilapäisesti pysäyttämään korjausvelan kasvu. Perusväylänpi-
don 24 milj. euron lisärahoitusohjelmasta vuoden 2019 osuus on 7,7 
milj. euroa. Tästä eteenpäin ei ole osoitettu lisärahoitusta.

Uudenmaan ELY-keskuksessa huolta aiheuttavat em. lisärahoitusohjel-
mien päättyminen sekä investointirahan lähes olematon taso. Tienpi-
don nykyisellä perusrahoituksella ei voida varmistaa tiestön pysymistä 
nykytarpeita vastaavassa kunnossa. ELY-keskuksen mukaan tienpidon 
perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuodessa nel-
jänneksellä ja samaan aikaan liikennesuorite tieverkolla on kasvanut yli 
12 %.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuutta parantavien toimen-
piteiden painopiste on vilkkaimmilla maanteillä. 

Käynnissä olevia hankkeita ovat Kt 45 (Tuusulanväylä) vaihtopysäkit 
Yhdyskunnantien kohdalla (kehittämishanke), Vt 3:lla Kivihaan kuivaus-
rakenteiden parantaminen, Mt 103 Vuosaaren tunnelin ylläpitotoimenpi-
teet (korjausvelkaohjelma), Mt 3 Sepänmäen melusuojaus (MAL-han-
ke) sekä Mt 101 Kehä I Klaukkalanpuiston siltojen peruskorjaus. Liiken-
neturvallisuutta edistävänä kohteena on Mt 101 Kehä I valaistuksen pa-
rantaminen välillä Itäkeskus-Vihdintie.

Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeisiin sisältyvät Helsingin alueella 
seuraavat hankkeet:

- Kt 50/Suutarilantie rampin liikennevalot MAL-hankkeena

- Vt 1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III-Munkkivuori perusväylänpi-
don lisärahoituskohteena 2017-2019

- Vt 3 Pirkkolantien risteyssilta ja Vt 7 Puroniityn risteyssilta siltojen pe-
ruskorjaushankkeina.
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Joukkoliikenteen osalta ELY-keskus ostaa määrärahakiintiöllään yh-
dessä kuntien kanssa palvelutasomäärittelyn mukaista liikennettä, sekä 
hankkii suunnittelupalveluja. Joukkoliikenteessä siirrytään 2.12.2019 
päättyvän siirtymäkauden loppuun mennessä henkilöliikennelain mu-
kaisista liikenteen järjestämistavoista ja linjaliikenneluvista liikennepal-
velulain ja palvelusopimusasetuksen mukaisiin liikennelupiin ja liiken-
nöintisopimuksiin. Siirtymäkauden sopimusten päättyessä tehokkaiden 
liikennöintikokonaisuuksien hankinta helpottuu.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että valtion talousarvioehdotuksessa valtion koko lii-
kenneverkolle esitetään noin 1,59 mrd. euroa. Perusväylänpitoon koko 
maassa on ehdotettu noin 1 mrd. euroa. 

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan korjausvelan suuruus Uuden-
maan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella on yli 200 
milj. euroa. 

Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu kes-
kimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustienpi-
toon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus voi-
daan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa oli-
si pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjausve-
lan kasvu saadaan taittumaan.

Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelä-
män kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi 
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään 
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja pai-
nottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa 
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaupunki varautuu 10-vuotisen investointiohjelmansa mukaisesti to-
teuttamaan Liikenneviraston yhteishankkeista suunnitteluvalmiudeltaan 
parhaimman, Myllypuron eritasoliittymän vuosina 2020-2022. Liittymän 
toteuttaminen on ELY-keskuksen pitkän aikavälin liikennestrategian ja 
linjausten mukainen investointi, jolla osaltaan varmistetaan elinkeinoe-
lämän ja kansalaisten tarpeisiin vastaavan toimivan liikennejärjestel-
män ja turvallisen tieverkon toteutumista. Hankkeen toteutumiseksi 
myös valtion rahoitus tulisi varmistaa. Helsingin alueella on lisäksi usei-
ta muitakin eritasoliittymien rakentamishankkeita, joiden toteutuksen 
edistäminen on tärkeää.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston ja elinkeino-osaston kanssa.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 16.5.2018
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-

2022-esite
3 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2022
4 Vuoden 2018 hankkeet
5 Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 657

HEL 2018-005622 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.10.2018 Pöydälle

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

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

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.09.2018 § 425

HEL 2018-005622 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Talous ja toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttä-
vällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta. Korjausvelkaa on vähennetty ti-
lapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Tilanne on 
kestämättömällä pohjalla. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja lii-
kenteen rahoitus tulisi valtion suunnasta nostaa riittävälle tasolle, sillä 
niin alueen liikkujat ja tavaramäärät kuin asukas- ja työpaikkamäärät 
kasvavat maankäytön ja talouden kehittymisen seurauksena. Helsingin 
alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi tur-
vata huolehtimalla maantieverkon tarpeellisten investointien tekemises-
tä. Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetus-
ketjut sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon tur-
vallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauk-
sille tulisi olla oma erillinen rahoitus, joka ei ole uusista investoinneista 
pois, sillä alue kasvaa ja maantieverkkoon liittyvät uusinvestoinnit ovat 
välttämättömiä. 

Helsingin alueen kehittyminen ja toimintavarmuuden turvaaminen edel-
lyttää rahoituksen osalta myös valtion sitoutumista yhteishankkeisiin. 
Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut valtion kans-
sa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustannuksiin omalta osal-
taan. Hankkeita siirtyy valtion sitoutumattomuuden vuoksi vuosi vuodel-
ta eteenpäin tarkoittaen pahimmillaan maanteiden läheisyyteen suunni-
teltujen maankäyttöhankkeiden hidastumista, mikä ei ole valtion eikä 
kaupunkien kannalta toivottavaa. Maankäytön kehittäminen tiiviisti ja 
keskeisten yhteyksien varteen on kestävän yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen kannalta johtava periaate, johon valtiokin useissa strategiois-
saan on sitoutunut. Valtion osallistuminen oman tieverkkonsa kehittä-
miseen siten, että se tukee MAL-sopimuksessa edellytettyä asuntotuo-
tantoa, on erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita ovat Hämeenlinnan-
väylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi Malmin (Ilmasillan) 
eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliitty-
mä. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden ta-
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kaamiseksi tulisi panostaa etenkin Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa ta-
varaliikenteelle haitallisia pullonkauloja. 

Itäkeskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän parantaminen 
välillä Itäkeskus - Kehä III ovat hankkeina tärkeitä. Olemassa olevat 
suunnitelmat edellyttävät kuitenkin päivittämistä.

Välttämättömiä maanteiden parantamishankkeita rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntai-
nen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin sekä Suomen Kuntalii-
ton ja liikenneviraston hyväksymään ohjeistukseen (nk. sininen kirja) 
perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita maanteiden tienpidon kustan-
nusjaosta. Minkäänlaisten valtionhallinnossa tapahtuvien organisaatio-
muutosten ei pidä heikentää maanteiden tienpidon rahoitusta Helsin-
gissä. 

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikenteen kehittäminen nähdään 
olevan myös vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaik-
koihin ja alueiden palvelurakenteeseen. ELY-keskuksen liikennestrate-
gian päätavoitteina onkin tarjota elinkeinoelämälle hyvät toimintaedelly-
tykset ja tehokasta logistiikkaa sekä asukkaille sujuvaa arkea ja mah-
dollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteet on konkretisoitu 
hyvin neljän toimintalinjauksen avulla: kustannustehokkaat kuljetusket-
jut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut, turvallisuutta kai-
kille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimintamalleja. Valitettavasti 
hyvät tavoitteet eivät kuitenkaan rahoituksen puitteissa toteudu. Helsin-
gissä, missä liikkujien ja tavaraliikenteen määrä on suuri, on esitettyjen 
investointien määrä siihen nähden pieni. 

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Tavoitteet lii-
kenneturvallisuudelle on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä. 
Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painotus on vilkkaim-
milla maanteillä. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi Helsinkiin suunta-
tuville säteittäisille maanteille tulisi lisätä automaattista kameravalvon-
taa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin 
Helsingin sisääntuloväylille, jossa liikenteen nopeustaso vaihtelee suu-
resti vuorokaudenajasta riippuen. Turvalliseen liikkumiseen liittyy tie-
verkon kunnossapito sekä siltojen ja painumien korjaukset, joihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä 
parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta.

Maanteiden meluntorjuntaan liittyen suunnitelmassa ei oteta juurikaan 
kantaa olemassa olevien asuinalueiden osalta. Yhdyskuntarakanteen 
tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten meluntorjun-
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nan monipuolisia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ripeästi. Myös nykyis-
ten vanhojen meluesteiden toimivuuden takaaminen, parantaminen ja 
ylläpito, pitäisi sisältyä suunnitelmaan. 

ELY-keskus vastaa toimivaltaisena viranomaisena Helsinkiin suuntau-
tuvasta joukkoliikenteestä kaukoliikenteen osalta. Minkäänlaisen val-
tionhallinnossa tapahtuvan organisaatioiden uudistamisen ei pidä hei-
kentää kaukoliikenteen järjestämisen edellytyksiä.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 on esitetty kiireelli-
simpien hanketarpeiden suunnitelmia Helsingin osalta erittäin niukasti. 
Lisärahoituskohteena on Vt1:n vaihtuvat nopeusrajoitukset Munkkivuo-
resta länteen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy Suutarilantie-Kehä III:n 
liittymän etelänpuoleisen rampin liikennevalot sekä Vt 7:n Puroniityn sil-
lan ja Vt 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaus. Vuoden 2018 aikana 
toteutetaan Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla, 
Sepänmäen meluesteet Kehä I:llä, Klaukkalanpuiston siltojen peruskor-
jaus Kehä I:llä sekä kahden kohteen kuivatukseen liittyvää parantamis-
ta. 

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita Uudenmaan ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää 
suunnitelmakaudella 2019–2022:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen ovat merkittävät. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuk-
sessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuo-
sina 2020–2022.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022.

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on ta-
lousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantam-
men eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen suju-
vuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2023–2024.
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 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2023–2025.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä melulle altistuvien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Käsittely

11.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lausuntoehdotukseen lisätään seuraava uusi 
kappale: Itäkeskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän pa-
rantaminen välillä Itäkeskus - Kehä III ovat hankkeina tärkeitä. Olemas-
sa olevat suunnitelmat edellyttävät kuitenkin päivittämistä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

04.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi
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§ 681
Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 11, 12 Ei toimenpidettä.
  
3-5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
6 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavak-

si.
  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajal-

le.
  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
8 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin 
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Sähköverk-
ko Oy:lle, Helen Oy:lle sekä hakijalle.

  
 Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja asema-

kaavoitukselle.
  
10 Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja Öster-

sundom-toimikunta.
  
 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavak-

si.
  
13-26 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

7.11.2018
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27-30 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 682
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 22.10.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018
- ympäristö- ja lupajaosto 26.10.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.10.2018
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto 23.10.2018
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 23.10.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 25.10.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2018 157 (161)
Kaupunginhallitus

Asia/20
29.10.2018

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
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 
676, 677, 678, 679, 680, 681 ja 682 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 664 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 671 §.

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-
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sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander Maria Ohisalo
Poissa 672 §

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.11.2018.


