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Kokousaika 19.11.2018 16:00 - 17:19

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille poissa: 756 §
Sazonov, Daniel poissa: 756 §
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

poissa: 742 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
saapui 16:06, poissa: 734 §

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
poissa: 749 §

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

johtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 742 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Luhtasela, Leena nuorten palvelujen ja aikuissosiaali-

työn johtaja
asiantuntija
saapui 17:00, poistui 17:15 läsnä: 
755 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
734 - 759 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
734 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
735 §, 737 - 748 §, 750 - 759 §

Juha Summanen hallintojohtaja
736 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
749 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
734 - 759 §
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§ Asia

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

735 Asia/2 V 28.11.2018, Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12487)

736 Asia/3 V 28.11.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta

737 Asia/4 V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman sa-
mapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

738 Asia/5 V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite van-
huspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä

739 Asia/6 V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta si-
säilmasta

740 Asia/7 V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäil-
maongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi

741 Asia/8 V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja mui-
den toimielinten kokousten avoimuudesta

742 Asia/9 V 28.11.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuokran-
tasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän sitomises-
ta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin

743 Asia/10 V 28.11.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin 
työnhaun käyttöönottamiseksi

744 Asia/11 V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanää-
nestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä

745 Asia/12 V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista 
parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille

746 Asia/13 V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupun-
kitilaan

747 Asia/14 V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen 
väliaikaistiloista

748 Asia/15 V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitse-
misestä

749 Asia/16 V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusval-
lan lisäämisestä
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750 Asia/17 V 28.11.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoin-
nin mittaamisen selvittämisestä

751 Asia/18 Lausunto UMO-säätiö sr:n sääntömuutoksesta

752 Asia/19 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon

753 Asia/20 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

754 Asia/21 Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
projektialueiden esirakentamista varten

755 Asia/22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämi-
sestä

756 Asia/23 Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmas-
tovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa

757 Asia/24 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vaina-
jien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta

758 Asia/25 Kaupunginvaltuuston 14.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

759 Asia/26 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 734
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 Daniel 
Sazonovin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 735
V 28.11.2018, Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12487)

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
42021 tontteja 1 ja 10 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muu-
toksen 27.2.2018 päivätyn piirustuksen numero 12487 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12487 kartta, päivätty 27.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12487 selostus, päivätty 27.2.2018, päi-

vitetty Kylk:n 27.2.2018 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 17.11.2017, täydennetty 27.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Helsingin Kulosaaren kaakkoisosassa 
sijaitsevia Kulosaaren entisen pappilan tonttia (Kulosaarentie 42) sekä 
entisen paloaseman ja puhelinkeskuksen tonttia (Kulosaarentie 44). 
Kaava-alue sijaitsee Kulosaaren huvilakaupungissa, joka on luokiteltu 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 
2009).

Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien pohjoisosan täydennysrakentami-
sen pienimittakaavaisella asuinrakentamisella, muuttaa olemassa ole-
vien rakennusten käyttötarkoituksen asumiseen, työtiloiksi ja lähipalve-
luille sekä turvaa sr-1 ja sr-2 merkinnöillä olemassa olevien historiallis-
ten rakennusten suojelun.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata suojeluarvojen säily-
minen käyttötarkoituksen muutoksella. Kaavamuutoksella muutetaan 
palvelurakennusten korttelialueet asuinalueeksi, jolle saa sijoittaa työti-
loja ja lähipalveluita. Kaavamuutoksen yhteydessä on tutkittu täyden-
nysrakentamista. Olemassa olevien rakennusten kerrosala on 611 k-
m². Alueelle on suunniteltu uutta asuntokerrosalaa 600 k-m². Tonttien 
keskimääräinen tehokkuusluku on e=0,313.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
2002 mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista ja uusien 
asuntojen laadukkaita toteutustapoja sekä vahvistetaan alueen tunnis-
tettavaa identiteettiä, kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja viran-
omaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon (Val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009). 
Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaa-
van (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet säilyttämällä asuntoval-
taisen alueen (A4) korttelitehokkuus alle 0,4:ssä.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavassa korttelit 
on määritelty palvelurakennusten korttelialueiksi: YK ”kirkkojen ja mui-
den seurakunnallisten rakennusten korttelialue” sekä YY ”kulttuuritoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialue”.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kulosaarentie 42 on Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ja Ku-
losaarentie 44 on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaavoitus on tul-
lut vireille Kulosaarentie 42:n tontin omistajan hakemuksesta ja tontin 
Kulosaarentie 44 osalta kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa.

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

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 24.11.2017–2.1.2018. Muis-
tutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY) ja kaupunginmuseon lausunnot. Lausunnoissa esite-
tyt huomautukset kohdistuivat alueen yleisiin vesijohtoihin ja viemärei-
hin, kaavamerkintään yhden pysäköintipaikan kattamismahdollisuudes-
ta sekä Kulosaaren huvila-alueella tapahtuvan maankäytön suunnitte-
lussa ensiarvoisen tärkeäksi katsottuun alueen ominaisluonteen, eri-
tyispiirteiden ja kulttuuriperinnön kunnioittamiseen ja säilyttämiseen.

Helen Sähköverkko Oy, Uudenmaan ELY-keskus ja liikenneliikelaitos 
ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
lausuntojen johdosta. Kaavaehdotukseen tehtiin teknisluonteisia muu-
toksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi 
viimeisessä luvussa. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdo-
tusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu 
25.4.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12487 kartta, päivätty 27.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12487 selostus, päivätty 27.2.2018, päi-

vitetty Kylk:n 27.2.2018 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 17.11.2017, täydennetty 27.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginmuseo
Liikenneliikelaitos
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2018 § 99

HEL 2016-004915 T 10 03 03
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Hankenumero 5344_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.2.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12487 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 42. kaupunginosan (Ku-
losaari) korttelin 42021 tontteja 1 ja 10 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Helsingin seurakuntayhtymä: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennushistoria ja -suojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.01.2018 § 6

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Hankenumero 5344_1

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12487 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. 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: 12487
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 51/2016
Pohjakartta valmistunut: 30.11.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2016)
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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
25.10.2017 § 47

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 2.1.2018

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Asemakaavoitus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta 
on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa osoitteessa Kulosaarentie 42 
ja 44 sijaitsevia tontteja koskevasta asemakaavan muutosehdotukses-
ta.  Kaupunginmuseo on tutustunut 17.11.2017 päivättyyn asemakaa-
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van muutosehdotukseen ja asemakaavaselostukseen. Perustehtävän-
sä mukaisesti kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu Kulosaarentie 42 eli 
entisen Kulosaaren pappilan ja Kulosaarentie 44 eli alun perin Kulosaa-
ren huvilayhdyskunnan paloasemaksi ja puhelinkeskukseksi sekä AB 
Brändö Villastadin työnjohtajan asuntona palvelleiden rakennusten 
käyttötarkoituksen laajentaminen asumiseen, työtiloiksi ja lähipalveluille 
sekä tonttien täydennysrakentaminen pienimittakaavaisella asuinraken-
tamisella. Olemassa olevien rakennusten säilyminen halutaan turvata 
merkinnöillä sr-1 ja sr-2. Kaavaratkaisu tulee tiivistämään alueen ra-
kennuskantaa ja muodostamaan uuden kerrostuman tonttien pohjoiso-
saan.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Kulosaarentie 42 ja 44 ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
2.3.2017. Kaupunginmuseo korosti esillä olevien tonttien ja niillä sijait-
sevien rakennusten muodostaman kokonaisuuden huomattavaa kult-
tuurihistoriallista arvoa ja merkitystä Kulosaaren huvilayhdyskunnan jul-
kisina rakennuksina. Myös niiden asema ja sijainti huvilayhdyskunnan 
alkuperäisessä asemakaavallisessa ratkaisussa ja kaupunkitilassa se-
kä maisemassa nostettiin esiin. Kulosaarentie 42:ssa sijaitsevan arkki-
tehti Robert Tikkasen alun perin asuinkäyttöön suunnitteleman huvilan 
muutos Kulosaaren kirkoksi ja seurakunnan käyttöön sekä pappilaksi 
vuonna 1921 nosti sen yhdeksi keskeiseksi julkiseksi rakennukseksi 
Kulosaaressa. Naapuritontin vuonna 1915 valmistunut toiminnoiltaan 
moninainen kokonaisuus Kulosaarentie 44:ssä on arkkitehtuuriltaan 
poikkeuksellinen ja edustava esimerkki arkkitehti Lars Sonckin puura-
kennusten tuotannossa. Arkkitehti Lars Sonck oli myös keskeinen hen-
kilö Kulosaaren puutarhakaupungin varhaisvaiheissa laadittuaan yh-
dyskunnan ensimmäisen asemakaavan vuonna 1907 ja asetuttuaan 
myös itse saarelle asumaan. Huolimatta rakennuksissa tehdyistä muu-
toksista ja korjauksista, voidaan rakennusten ominaispiirteiden arvioida 
säilyneen hyvänä. Kaupunginmuseo painotti, että näiden Kulosaaren 
huvilayhdyskunnan toimintojen ja palvelujen sekä seurakunnallisen elä-
män kannalta keskeisten rakennusten säilyminen tulee turvata riittävin 
suojelumerkinnöin ja –määräyksin. Tämän lisäksi voimassa olevan 
asemakaavan mukaisesti rakennusten ja niiden ympäristön muodosta-
man arvokkaan kokonaisuuden vaaliminen on keskeinen tavoite myös 
asemakaavan muutoksessa.

Uudisrakentamisen suhteen kaupunginmuseo korosti puutarhakaupun-
gille ominaisen vehreyden säilyttämisen merkitystä. Jotta huvila-aika-
kauden rakennukset säilyisivät tonteilla ja katunäkymässä edelleen 
pääroolissa, tulisi uudisrakennusten arkkitehtuurin olla vähäeleistä ja 
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maltillista muodostaen levollisen taustan näille 1910- ja 1920-luvun ar-
vokkaille rakennuksille. Tehokkuuden rajoittamisen lisäksi myös uudis-
rakennusten korkeutta ja ulkoasua tulee siten rajata riittävin kaavamää-
räyksin.  Laajemmassa kaupunkimaisemassa keskeistä on, etteivät uu-
disrakennukset asetu huvilakaupungin erääseen keskeisimpään akseli-
näkymään, joka alkaa Kluuvin rannalta ja Eugen Schaumanin puistosta 
ja nousee Ribbingshofin rivitalojen välistä kohti kirkonmäkeä ja kellota-
pulia.

Suunnittelualue on esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa määritel-
ty erillispientalojen korttelialueeksi AO/s, jonka kulttuurihistoriallinen ja 
maisemallinen arvo tulee säilyttää. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähi-
palveluita. Olemassa olevien tonttien takaosista on esitetty muodostet-
tavan uusi tontti, jolle on sijoitettu kolme enintään kaksikerroksisen, 
kerroskorkeudeltaan enintään 3 metriä korkean asuinrakennuksen ra-
kennusalaa. Määräyksen mukaan uusien rakennusten ulkoasun tulee 
olla sopusoinnussa olemassa olevien rakennusten arkkitehtuurin suh-
teen ja uudisrakennusten kattojen korot ja harjakorkeudet tulee sovittaa 
olemassa olevien rakennusten korkeuteen siten, että ne ovat selkeästi 
niille alisteisia. Piha-alueille on annettu seuraavia määräyksiä: ”Piha-
alueiden kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta ar-
vokas puusto ja muut istutukset on säilytettävä ja tarvittaessa uusittava 
siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja kasvillisuuden kaupunkiku-
vallinen merkitys säilyy. Alkuperäiset kivimuurit, aidat ja muut pihara-
kenteet tulee säilyttää ja korjata entistäen. Alueella rakennettaessa 
syntyvää louhekiveä tulee ensisijaisesti käyttää tonteilla esim. kivimuu-
reissa, maastonmuotoilussa tai kiveyksissä. Rakentamatta jäävät tontin 
osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskeluun tai pysäköintiin, on istutetta-
va alueelle luonteenomaisella tavalla.” Tonteille on myös erikseen mer-
kitty kolme säilytettävää puuta, jotka ovat maisemallisesti kaikkien kes-
keisimpiä.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa Kulosaarentie 42 eli entinen 
pappila on saanut suojelumerkinnän sr-2: ”Historiallisesti, rakennustai-
teellisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Rakennuksen alkuperäis-
ten rakenteiden, rakennusosien ja yksityiskohtien säilyttämisen tulee ol-
la korjauksen lähtökohtana. Rakennuksen ulkoasun korjaus- ja muutos-
työt ja rakennusosien uusiminen on toteutettava rakennuksen alkupe-
räisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.” Pappilan tonttia kol-
melta suunnalta reunustava kivimuuri on merkitty suojeltavaksi kivi-
muuriksi. 
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Sonckin kokonaisuuden kaikki kolme rakennusta on ehdotuksessa suo-
jeltu merkinnällä sr-1: ”Historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja alueko-
konaisuuden kannalta huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta ei 
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisära-
kentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennettuun kulttuuriym-
päristöön liittyviä arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja yksityiskoh-
tien säilyttämisen tulee olla korjauksen lähtökohtana. Mikäli julkisivujen, 
vesikaton ja kantavien rakenteiden alkuperäisiä rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti. Rakennuksen katonlappeisiin ei saa tehdä uusia ikku-
noita. Rakennuksen alkuperäisenä säilynyt huonejako tulee pääosin 
säilyttää. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista pyytää kau-
punginmuseon lausunto.” Kokonaisuuteen kuuluva kivimuuri on merkit-
ty suojeltavaksi kivimuuriksi. Rakennusten rajaamalle pihakokonaisuu-
delle on annettu merkintä s-1: ”Alueella ovat sallittuja vain sellaiset toi-
menpiteet, jotka edistävät rakennusten ja niiden lähiympäristön säily-
mistä ja olennaisten piirteiden vahvistumista.” Uudisrakennusten tontin 
luoteisreunasta on lisäksi rajattu alue s-2: ”Säilytettävä kallio.”

Pysäköinnin ratkaiseminen säilytettävässä ympäristössä on haaste. 
Uudisrakennusten tontille, melko keskelle kokonaisuutta on määritelty 
oma pysäköintipaikka p-2: ”Pysäköintipaikka, joka tulee rakentaa 
maastomuodot huomioiden hienovaraisesti pengertäen ja / tai muurein 
rajaten. Mikäli pysäköintipaikka katetaan, tulee katon olla viherkatto.” 
Pappilan tontin itäreunaan, melko keskeisesti on puolestaan merkitty 
pysäköintipaikka p. Lisäksi osittain uudisrakennusten ja osittain Sonc-
kin kokonaisuuden tontille sijoitettu pysäköintipaikka, jonka määräys 
kuuluu seuraavasti p-1: ”Pysäköintipaikka, joka sijoitetaan maastomuo-
dot huomioiden hienovarasesti pengertäen ja / tai muurein rajaten.” 
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, ettei pappilan tai Sonckin kokonai-
suuden olemassa olevaan pihapiiriin tai viereen rakenneta uusia katok-
sia autoille, vaan pysäköintipaikat pyritään rakentamaan mahdollisim-
man vähäeleisesti ja kattamatta.

Kulosaarentie 42 ja 44 ovat osa valtakunnallisesti merkittävää raken-
nettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) Kulosaaren huvila-aluetta, jolla 
tapahtuvan maankäytön suunnittelun lähtökohtana tulee olla niin kult-
tuuriperinnön säilyttäminen kuin sen kehittäminen alueen ominaisluon-
netta ja erityispiiteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. Mah-
dollinen täydennysrakentaminen ja muut muutokset tulee sopeuttaa 
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Edellä mai-
nittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva asemakaa-
vaehdotus on laadittu kokonaisuuden kulttuurihistoriallisia arvoja ja 
kaupunginmuseon esittämiä säilyttämistavoitteita huomioon ottaen. 
Kaavaan on sisällytetty useita erilaisia määräyksiä, joilla olemassa ole-
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vien rakennusten ja niihin liittyvien pihapiirien arvojen ja ominaispiirtei-
den säilyminen pyritään varmistamaan. Tähän Kulosaaren huvilayhdys-
kunnan historiassa merkittävään kokonaisuuteen nyt mahdollistettava 
uudisrakentaminen tulee kuitenkin toteutuessaan väistämättä muutta-
maan rakennettua kokonaisuutta, maisemaa ja siihen eri suunnasta 
avautuvia näkymiä ja on siten osittain ristiriidassa säilyttämistavoitteen 
kanssa. Jotta tästä esillä olevan asemakaavaehdotuksen mahdollista-
masta vanhan arvokkaan huvilamiljöön osan ja uuden rakennuskulttuu-
rin tulevasta kohtaamisesta rakentuisi onnistunut ja hallittu kokonai-
suus, edellyttää uudiskohteiden suunnittelu ja rakentaminen ja suojeltu-
jen rakennusten korjaaminen poikkeuksellista vaalimistahtoa ja sitoutu-
mista asetettuihin tavoitteisiin niin hankkeeseen ryhtyvältä ja kaikilta 
suunnittelijoilta kuin viranomaisilta, toteuttajilta ja valvojilta sekä uusilta 
omistajilta ja käyttäjiltä. Tavoitteena kaikilla osapuolilla tulee olla, että 
tulevaisuudessakin Kulosaarentie 42 ja 44 kohdalla huvilayhdyskunnan 
aikainen arkkitehtuuri ja siihen olennaisesti nivoutuvat vehreät puutar-
hat kallioineen, rakenteineen, puustoineen ja istutuksineen säilyttävät 
alueen historiaa ilmentävän ominaisluonteen ja luovat maisemassa 
keskeiset kiintopisteet, joille niiden taka-alalle sijoittuva uudisrakentami-
nen muodostaa rauhallisen, vähäeleisen taustan.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 3.3.2017

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1267-00/17 (Kulosaarentie 42 ja 
44). Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Kulosaaren pappilan tonttia (Kulosaa-
rentie 42) ja Kulosaaren entisen paloaseman ja puhelinkeskuksen tont-
tia (Kulosaarentie 44).

Tonteille suunnitellaan täydennysrakentamista pienimittakaavaisella 
asuinrakentamisella, muutetaan olemassa olevien rakennusten käyttö-
tarkoitus asumiseen ja/tai palveluille tietyin osin sekä määritellään ra-
kennusten suojelutarve.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan. Kaavaa on valmisteltu yhteistyössä eri hallintokuntien, mu-
kaan lukien rakennusviraston kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 12 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/2
19.11.2018

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

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.3.2017

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa 
Kulosaaressa osoitteessa Kulosaarentie 42 ja 44 sijaitsevia tontteja 
koskevaan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan. Kaupunginmuseo on tutustunut 6.2.2017 päivättyyn osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman aineistoon ja sen liitteenä olevaan viitesuunni-
telmamateriaaliin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtä-
vänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esit-
tää kantanaan seuraavaa.

Kulosaarentie 42:ssa sijaitsevan huvilan historia liittyy ennen kaikkea 
Kulosaaren seurakunnan historiaan. Kulosaaren vuonna 1921 perustet-
tu seurakunta piti ensimmäiset jumalanpalveluksensa yhteiskoulun juh-
lasalissa. Saman vuoden syksyllä seurakunta vuokrasi kunnalta Kulo-
saarentie 42:ssa sijaitsevan arkkitehti Robert Tikkasen suunnitteleman 
asumattoman huvilan. Arkkitehti Armas Lindgren ja sisustusarkkitehti 
Antti Salmenlinna suunnittelivat huvilaan kirkkosalin 50 henkilölle, sa-
kariston, kanslian ja kirkkovaltuuston istuntosalin yläkerran toimiessa 
pappilana. Vuonna 1928 tehtiin päätös kirkon sijoittamisesta huvilakir-
kon pohjoispuolella sijainneelle tontille, josta se näkyisi ympäristöönsä. 
Arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema kellotapuli valmistui vuonna 
1931 ja arkkitehti Bertel Jungin suunnittelema Kulosaaren kirkko val-
mistui vuonna 1935. Kirkon valmistuttua entisestä huvilakirkosta tehtiin 
seurakuntahuoneisto, joka toimi erilaisten kokoontumisten ja tapahtu-
mien näyttämönä ja myös asuntona. Arkkitehti Aulis Blomstedtin vuon-
na 1975 suunnitteleman Kulosaaren seurakuntatalon valmistuttua kir-
kon yhteyteen, Kulosaarentie 42 kaksi ylintä kerrosta palvelivat asuin-
käytössä, minkä lisäksi talossa edelleen toimi kirkkoherranvirasto. Vuo-
desta 2011 Kulosaaren seurakunta on ollut osa Herttoniemen seura-
kuntaa. Vuosikymmenten kuluessa rakennuksessa on tehty joitakin ul-
koasuunkin vaikuttaneita muutoksia, esimerkiksi rakennettu kattolyhtyjä 
vesikattoon, muutettu vesikaton katemateriaali tiilestä pelliksi ja slam-
mattu julkisivut. Tehdyistä muutoksista huolimatta rakennus on säilyttä-
nyt ominaispiirteensä hyvin ja rakennuksella on huomattava kulttuuri-
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historiallinen arvo osana Kulosaaren huvilayhdyskunnan ja seurakun-
nan historiaa.

Kulosaarentie 44 rakennuskokonaisuus liittyy myös hyvin keskeisesti 
Kulosaaren huvilayhdyskunnan alkuvaiheisiin. AB Brändö Villastadin 
rakennuttama, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema kolmen hirsira-
kennuksen muodostama kokonaisuus valmistui Kulosaarentien, silloi-
sen Brändön tien varteen vuonna 1915. Palokunnan kaluston käytössä 
oli aivan tiehen kiinni rakennettu kalustovaja ja siihen liittynyt, mutta sit-
temmin purettu letkutorni. Pihan vastakkaisella puolella sijaitsevaan pit-
känomaiseen rakennukseen oli sijoitettu myös talleja ja ajomiesten pie-
net asunnot. Näiden välissä sijaitseva rakennus palveli puhelinkeskuk-
sena ja AB Brändö Villastadin työnjohtajan asuntona. Myöhemmin so-
tien välisinä vuosina rakennukset siirtyivät Kulosaaren kunnan haltuun 
ja sittemmin Helsingin kaupungille. Tämä komean kivimuurin kadusta 
rajaama rakennuskokonaisuus muodostaa Kulosaaressa ainutlaatuisen 
hirsirakennusten pihapiirin. Rakennusten julkisivuissa, eräiden muiden 
tuohon aikaan suunnittelemiensa puurakennusten tapaan, Sonck käytti 
tumman hirsipinnan ja valkoiseksi maalatun lautaverhouksen luomaa 
kontrastia. Rakennusten kaartuvissa kattomuodoissa voi Sonckin arkki-
tehtuuria tutkineen Pekka Korvenmaan mukaan nähdä vaikutteita baro-
kin ajan arkkitehtuurista ja varsinkin paloaseman kohdalla Kaukoidän 
puurakennuksista. Rakennuksissa, erityisesti tontin luoteispuolen pit-
kässä rakennuksessa on vuosikymmenten varrella osittain uusittu ra-
kennusosia ja tehty muutoksia, joista ei kuitenkaan löydy dokumentteja 
rakennusvalvontavirastosta. Puhelinkeskuksena ja asuinkäytössä pal-
vellut rakennus on ainakin pohjakerroksen osalta säilyttänyt pääasialli-
sen tilajakonsa ja myös ikkunat ja ovet ovat alkuperäisiä. Kalustovajan 
kyljessä seissyt torni on purettu ja kadulle avautuvat ovet on uusittu, 
muutoin rakennus on hyvin säilynyt julkisivujen yksityiskohtia myöten. 
Rakennukset kohoavat komeilta luonnonkivisokkeleilta, jotka jatkuvat 
pihaa reunustavina muureina luoden tiukasti rajatun pihapiirin. Palo-
kunnan ja puhelinkeskuksen käytössä olleet rakennukset kiviaitoineen 
on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen kokonaisuus Kulosaaressa ja Hel-
singissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on mahdollistaa tonttien pohjoisosan täydennysraken-
taminen pienimittakaavaisella asuinrakentamisella sekä muuttaa ole-
massa olevien rakennusten käyttötarkoitus asumiseen ja / tai palveluille 
tietyin osin. Lisäksi määritellään olemassa olevien rakennusten suojelu-
tarve. Kyseiset tontit kuuluvat Kulosaaren huvilayhdyskunnan alkupe-
räiseen kaava-alueeseen ja kokonaisuuteen. Alueen voimassa oleva 
asemakaava on vuodelta 1985. Kyseisessä asemakaavassa Kulosaa-
rentie 42 on määritelty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennus-
ten korttelialueeksi YK/s ja Kulosaarentie 44 kulttuuritoimintaa palvele-
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vien rakennusten korttelialueeksi YY/s. Molemmilla tonteilla on /s-mää-
räys: ”Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevia rakennuksia tai 
rakenteita ei saa purkaa. Alueella ovat sallittuja vain sellaiset toimenpi-
teet, jotka edistävät rakennusten ja niiden lähiympäristön säilymistä ja 
olennaisten piirteiden vahvistumista. Milloin rakennuksissa tai niiden lä-
hiympäristössä on suoritettu toimenpiteitä näiden pyrkimysten vastai-
sesti, tulee myöhemmin tehdyt muutokset lisärakennus- tai muutostöi-
den yhteydessä pyrkiä korjaamaan tyyliin sopivalla tavalla ja häiritsevät 
rakennelmat poistamaan. Mikäli kaavassa on osoitettu mahdollisuus 
uudisrakennuksen rakentamiseen, rakennus on suunniteltava siten, et-
tä se on sopusoinnussa ympäröivien rakennusten julkisivun rakennu-
saineen, värityksen ja julkisivupintojen jäsentelyn suhteen. Puistoalu-
eella puiston tyyli ja ulkoasu on säilytettävä. Vain maisemanhoidon 
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Maiseman luonnetta ei saa 
muuttaa.” Tonteille on merkitty olemassa olevat rakennukset, mutta ra-
kennusoikeutta tai rakennusaloja ei ole määritelty. Asemakaavallisen 
suojelun lisäksi suunnittelualue on arvotettu kuuluvaksi osaksi valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) 
Kulosaaren huvilakaupunki. Myös ympäristöministeriön 30.10.2014 
vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelua-
lue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä 
alue.

Molempien suunnittelualueeseen kuuluvien tonttien alkuperäiset raken-
nukset on sijoitettu alun perin tontin kadun puoleiseen osaan tontin ta-
kaosan jäädessä rakentamattomaksi puutarhaksi tai viheralueeksi. Ku-
losaarentien pohjoispuolen huvilatonteilla pääosa asuinhuviloista oli 
alun perin rakennettu tontin takaosaan puutarhan perälle ja tilanne on 
edelleen samankaltainen. Esillä olevalla asemakaavan muutoksella ta-
voitellaan olemassa olevista tonteista erotettavaa uudistonttia, jolle si-
joitettaisiin kolme erillistä asuintaloa. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen 
Oy:n laatiman ja 6.2.2017 päiväämän viitesuunnitelman mukaan kaksi-
kerroksiset, pohjakaavaltaan neliön muotoiset noppamaiset talot sijoit-
tuisivat lähelle tontin takarajaa, niin että olemassa olevien huvilakau-
pungin aikaisten rakennusten ja uudisrakennusten väliin jäisi mahdolli-
simman paljon tilaa. Esillä olevan kokonaisuuden tehokkuusluvuksi 
muodostuisi e=0,316, mikä on lähellä Kulosaaren huvilakaupungin 
asuintonteilla voimassa olevissa asemakaavoissa määriteltyä tehok-
kuuslukua e=0,3. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tehokkuutta 
ei tästä saa ainakaan nostaa, jottei puutarhakaupungille ominainen 
vehreys katoa. Koska maasto nousee pohjoiseen päin, kohoaisivat 
kaksikerroksiset uudisrakennukset väistämättä näkyviin Kulosaarentien 
katunäkymään. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan huvila-aika-
kauden rakennukset säilyisivät tonteilla ja katunäkymässä kuitenkin 
pääroolissa, kunhan uudisrakennusten arkkitehtuuri on vähäeleistä ja 
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maltillista muodostaen levollisen taustan näille 1910- ja 1920-luvun ar-
vokkaille rakennuksille. Rakennusten korkeutta ja ulkoasua tulee siten 
rajata riittävin kaavamääräyksin.  Laajemmassa kaupunkimaisemassa 
keskeistä on, etteivät uudisrakennukset asetu huvilakaupungin erää-
seen keskeisimpään akselinäkymään, joka alkaa Kluuvin rannalta ja 
Eugen Schaumanin puistosta ja nousee Ribbingshofin rivitalojen välistä 
kohti kirkonmäkeä ja kellotapulia. Kulku uudelle tontille tapahtuisi nykyi-
sen Kulosaarentie 44:n tontilla sijaitsevan liittymän ja tontin palokalus-
tovajan itäpuolelle esitetyn uuden liittymän kautta. Kaupunginmuseo pi-
tää tärkeänä, ettei tonteilla oleviin kivimuureihin puututa, mikä esitetys-
sä ratkaisussa toteutuisikin. Uudisrakennusten myötä myös autopaik-
kojen tarve lisääntyy. Ympäristön vaalimisen näkökulmasta olennaista 
onkin, että uudisrakennusten paikoitusalueita ei tuoda säilytettäväksi 
määrättyjen rakennusten läheisyyteen eikä pysäköintipaikoista muo-
dosteta suuria kenttiä. Lisäksi ne tulee toteuttaa rakenteellisesti mah-
dollisimman kevyinä, mieluiten pelkkinä paikkoina.

Suunnittelualueen olemassa olevien rakennusten suojelun määrittämi-
nen on yksi keskeinen tehtävä tässä kaavamuutoksessa. Kulosaaren 
huvilayhdyskunnan julkisten palvelujen ja seurakunnallisen elämän 
kannalta keskeisten rakennusten voidaan todeta olevan kulttuurihisto-
riallisesti huomattavan arvokkaita. Tämän tulee käydä ilmi tulevissa 
asemakaavamääräyksissä. Kulosaarentie 44 kokonaisuus on arkkiteh-
tuuriltaan myös poikkeuksellinen ja edustava esimerkki arkkitehti Lars 
Sonckin puurakennusten tuotannossa. Huolimatta rakennuksissa teh-
dyistä muutoksista ja korjauksista, voidaan rakennusten ominaispiirtei-
den arvioida säilyneen hyvänä. Näiden arvojen perusteella kaupungin-
museo esittää, että rakennuksille tulee määritellä suojelumääräys sr-1. 
Ainakin Sonckin kokonaisuuden asuinrakennuksessa, mahdollisesti 
myös entisessä pappilarakennuksessa suojelumääräyksen tulee kos-
kea myös osittain sisätiloja. Voimassa olevassa asemakaavassa suun-
nittelualue on määritelty nimenomaan rakennusten ja niiden ympäristön 
muodostamaksi arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Kaupunginmuseon nä-
kemyksen mukaan tämä kokonaisuuden vaaliminen on keskeistä myös 
asemakaavan muutoksessa. Kulosaarentie 42 osalla piha ja puutarha 
sitä reunustavina kiviaitoineen ympäröivät rakennusta kaikilta suunnilta. 
Kulosaarentie 44:ssä puolestaan rakennukset ja niitä toisiinsa liittävät 
kivimuurit rajaavat väliinsä suojaisan pihapiirin. Näille piha-alueille tulee 
laatia niiden erilaisten ominaispiirteiden säilymistä tukevat määräykset. 
Myös kiviaidat tulee määritellä säilytettäviksi rakenteiksi. Kaupunginmu-
seo pitää tärkeänä myös sitä, ettei käyttötarkoituksen muuttuessa van-
hoilta rakenteilta ryhdytä vaatimaan tämän päivän energiatehokkuuksia 
tai ääneneristävyyttä. Kaupunginmuseo esittää, että suojelumääräykset 
laaditaan yhdessä kaupunginmuseon kanssa.
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Kulosaaren puutarhakaupungin ensimmäisen asemakaavan laati vuon-
na 1907 nyt esillä olevan Kulosaarentie 44 kokonaisuudenkin suunni-
tellut arkkitehti Lars Sonck, joka myös itse asettui saarelle asumaan. 
Merellisen huvilakaupungin suunnitteluperiaatteisiin kuului maaston-
muotoja seuraileva tiestö ja väljä, avoin rakennustapa, jolla huvilayh-
dyskuntaa rakennettiin alkuvuosikymmenet. Tämän jälkeen huvilakau-
pungin tontteja on osittain rakennettu uudelleen ja osittain täydennetty. 
Alkuperäisen asemakaavallisen ratkaisun periaatteisiin kuului myös, et-
tä julkiset rakennukset oli sijoitettu niin, että ne muodostivat maisemalli-
sia kiintopisteitä. Niin Kulosaaren alkuperäisten kaavallisten ratkaisujen 
kuin rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteiden tulee säilyä tunnistet-
tavina nyt esillä olevassa ja mahdollisissa tulevissa asemaakaavamuu-
toksissa. Voimassa olevan /s-kaavamääräyksen mukaisesti rakennus-
ten ja niiden lähiympäristön säilymistä ja olennaisten piirteiden vahvis-
tumista tukisi parhaiten ratkaisu, jossa tonttien täydennysrakentaminen 
minimoitaisiin.  Riittävän nöyrä ja olemassa oleville rakennuksille ja nii-
den lähiympäristölle pääroolin jättävä suunnitteluratkaisu on edellytys 
uusien rakennuspaikkojen sijoittumiselle tälle Kulosaaren historiassa ja 
arkkitehtuurissa yhdelle keskeisimmistä paikoista.

Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainituin huomautuksin ja lisäyk-
sin Kulosaarentie 42 ja 44 tontteja koskevaa asemakaavan muutosta 
voidaan viedä eteenpäin.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 20.2.2017

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Kulo-
saarentie 42 ja 44 koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1267-00/ 17 seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisuja hyvinä 
ja sillä ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutosluonnoksesta.

Asemakaavamuutos koskee kahta nykyistä tonttia joista toinen on kau-
pungin omistuksessa ja toinen Helsingin seurakuntayhtymän omistuk-
sessa. Kaavamuutos tuo seurakuntayhtymälle merkittävää hyötyä, min-
kä johdosta maankäyttösopimusneuvotteluja on tarpeen käydä ennen 
kaavan hyväksymistä.
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Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-004915 T 10 03 03

Kulosaaren (42.ko) asemakaavan muutos, tontit 42021/1 ja 10, Kulo-
saarentie 42-44

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy erityi-
sesti alueen pohjoisosissa, jonne pienimittakaavaista asuinrakentamis-
ta kaavaillaan. Ympäröivät rakennukset tulee ottaa huomioon kun lou-
hinnalle määritetään tärinärajat.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 736
V 28.11.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valin-
ta

HEL 2018-011572 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jouko Maliselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos-
ton jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 5.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jouko Malisen (SDP) 7.6.2017 (§ 277) jäse-
neksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuonna 2017 alkavaksi 
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toimikaudeksi. Jouko Malinen pyytää 5.11.2018 eroa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jaoston jäsenen luottamustoimesta 1.1.2019 alkaen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 5.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 737
V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman 
samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

HEL 2018-005658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo feministisen puolueen ryhmäaloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan viimeinen kappale korvataan seu-
raavasti: 

"Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että samapalkkaisuusohjelmaa tul-
laan toteuttamaan osana tasa-arvosuunnitelmaa."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet
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1 Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuu-
sohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro esitti, että Helsinki laatii ohjelman samanpalkkai-
suuden edistämiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä makse-
taan Helsingissä samaa palkkaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena tuli-
si olla Helsingin kaupungin töitä vastaavan laadukkaan ja riittävän yksi-
tyiskohtaisen palkkakartoitusmallin kehittäminen siten, että palkkojen 
samanarvoisuuden arviointi on mahdollista yli työehtosopimus- ja hin-
noitteluryhmärajojen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla tehdään vuosittain lakisää-
teinen palkkakartoitus, joka on yksi keino seurata samapalkkaisuuden 
toteutumista. Kartoitus analysoidaan perusteettomien palkkauserojen 
tunnistamiseksi. Muun muassa meneillään olevissa valtakunnallisiin so-
pimuksiin perustuvissa järjestelyeräneuvotteluissa hyödynnetään palk-
kakartoituksesta saatavaa tietoa. Valmisteilla olevassa tasa-arvosuun-
nitelmassa on pohdittu palkkakartoitukseen liittyviä kehittämistarpeita. 
Palkkakartoituskäytäntöä on tarkoitus kehittää edelleen tarkemman 
palkka-analyysin saamiseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa, että eri virka- ja työehtosopimusten väliset 
palkkarakenteet sekä tietyt lisät, kuten esimerkiksi vuosisidonnaiset li-
sät poikkeavat toisistaan, mistä syystä palkkojen vertailu on perusteltua 
tehdä saman sopimuksen sisällä. Myös valtakunnalliset virka- ja työeh-
tosopimukset edellyttävät tätä. Valtakunnallisten sopimusten mukaiset 
korotussummat vaihtelevat myös sopimusaloittain, kuten nyt valmiste-
lussa olevan järjestelyerän suuruus. Helsingin kaupunki on sitoutunut 
valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Sen sijaan 
kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-
arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopi-
musten raameissa. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin tehtäväkoh-
taiset palkat perustuvat jo tällä hetkellä tehtävien vaativuuden arvioin-
tiin, joka mittaa tehtävien vaativuuksia riippumatta tehtävää hoitavasta 
henkilöstä tai tämän sukupuolesta. Tehtävien vaativuuden arvioinnin 
perusteella seurataan tehtäväkohtaisia palkkoja ja niiden suhteita toi-
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siinsa vaativuuksien mukaisesti. Tehtävien vaativuuden arviointijärjes-
telmä tarkastelee palkkasuhteita mahdollisimman objektiivisesti, mikä 
edistää palkkatasa-arvon toteutumista.  

Helsingin kaupunki on kehittänyt tehtävien vaativuuden arviointijärjes-
telmiä viime vuosina laajasti eri sopimusaloilla. Kaupunki on kehittänyt 
muun muassa monien asiantuntijatehtävien, toimistotehtävien ja ICT-
alan tehtävien vaativuuksien arviointijärjestelmiä, jotta tehtävien vaati-
vuuksia voidaan mahdollisimman hyvin arvioida ja verrata vastaavan 
vaativuustason tehtävien kesken koko kaupungissa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vielä neuvoteltavana olevista järjestelye-
ristä ja vuoden 2019 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmas-
ta tullaan suuntaamaan merkittäviä osia naisvaltaisille aloille, kuten las-
tentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasva-
tuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. 
Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoi-
tuksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näke-
mykset. 

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palk-
kaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä 
työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamises-
sa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu määräraha 
vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjel-
man laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet

1 Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuu-
sohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 696

HEL 2018-005658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
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§ 738
V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite van-
huspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä

HEL 2018-004931 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo perussuomalaisten valtuustoryhmän ryh-
mäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: 

Koska asiakkaiden ja työntekijöiden kokemukset ovat osittain ristiriidas-
sa verrattuna viraston viralliseen kantaan siihen, miten hyvin Helsingin  
vanhuspalvelut toimivat, riippumattoman selvityksen tekeminen on pe-
rusteltua. Lisäksi kasvava vanhusväestön määrä ja siitä aiheutuva pal-
velutarpeiden kasvu on syytä selvittää ja pyrkiä varautumaan siihen 
myös tulevina vuosina. Vanhusväestö olisi syytä ottaa myös yhdeksi 
konsultoitavaksi kohteeksi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat 
moitteet virastolle ja lautakunnalle puoltavat tämän asiakassegmentin 
tilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämistä tarkemmin. 

Esitän asiaa palautettavaksi uuteen käsittelyyn siten, että yllämainitut 
seikat otetaan paremmin huomioon.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Anna Vuorjoki
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Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 7.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan katta-
van ulkopuolisen tahon selvityksen tekemistä Helsingin kaupungin 
ikääntyvien hoidosta ja tulevista tarpeista. 

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

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan laadunhallintaan 
kuuluu kaupungin ja toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat, hait-
ta- ja vaaratapahtumien systemaattinen käsittely, infektioturvallisuus, 
turvallinen lääkehoito, lääkintälaitteiden turvallisuus, asiakas- ja potilas-
turvallisuuden seurantaryhmän toiminta sekä laatutyö (mm. EFQM). 
Ikääntyneiden palveluissa oman toiminnan laatua arvioidaan edellisten 
lisäksi RAI (Resident Assessment Instrument) -vertailukehittämisen 
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avulla. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin 
välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä 
hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Myös toteutu-
neen hoitotyön kirjaamisen laatua ja hygienian toteutumista arvioidaan 
ja seurataan.

Asiakaskyselyjä on tehty kotihoidossa joka toinen vuosi. Käyntikohtais-
ta palautetta kotihoidon asiakkailta saadaan Happy or Not -mobiililait-
teen avulla. Ympärivuorokautisesta hoidosta asiakaspalautetta kerättiin 
kattavasti viimeksi vuonna 2016. Toimintoyksiköt keräävät palautetta 
toiminnastaan kuitenkin tiheämmin asiakasraatien ja -neuvostojen sekä 
pienimuotoisempien kyselyjen avulla.

Ostopalvelujen laatua valvotaan tekemällä tiivistä yhteistyötä ostopal-
velutoimijoiden kanssa, säännöllisillä tarkastuskäynneillä, yhteistyöko-
kouksilla, laatuseurannalla, käsittelemällä asiakaspalautetta ja seuraa-
malla palveluntuottajien kaupungille toimittamia lakisääteisiä omaval-
vontasuunnitelmia. Lisäksi palveluntuottajia tavataan säännöllisesti 
vuosittain pidettävissä toteuttamisneuvotteluissa ja tuottajille järjestettä-
vissä koulutuksissa sekä yhteistyökokouksissa. Palveluntuottajilta edel-
lytetään toiminnan kehittämistä ja tarvittaessa korjaamista saadun pa-
lautteen pohjalta.

Tarkastusvirasto arvioi vuosittain, ovatko kaupunginvaltuuston asetta-
mat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjes-
tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslauta-
kunta on tehnyt selvityksiä kotihoidon laadusta vuosina 2014 ja 2016. 
Vuonna 2014 selvitettiin, saako ikääntynyt kotona asuva tarvitsemansa 
palvelut tai hoidon lakisääteisessä ajassa. Vuonna 2016 selvitettiin koti-
hoidon palvelujen riittävyyttä ikääntyneiden palvelutarpeeseen nähden. 
Vuonna 2018 tarkastuslautakunnalla on yhtenä arviointiaiheena osto-
palvelujen laatu ja sopimusten hallinta. Esimerkkikohteeksi on valittu 
muun muassa kilpailutetut kotipalvelun tukipalvelut sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen ruokapalvelut.

Asiakkaiden kanteluihin, muistutuksiin tai valituksiin vastataan mahdol-
lisimman nopeasti selvittämällä eri osapuolten näkemykset tapahtu-
neesta. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 5.7.2018 valvontapäätök-
sen, jossa se kehottaa Helsinkiä kiinnittämään huomiota asiakasturval-
lisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja 
oman toiminnan valvonnalla. Aloitteessa mainitussa julkisuudessa ol-
leessa yksittäisessä vakavassa tapahtumassa oli mukana monta toimi-
jaa ja sen viranomaiskäsittely on vielä kesken. 
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Helsinki kehittää ikääntyneiden palveluja laatusuosituksen ja hallituksen kärkihank-
keessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Ikääntyneiden palveluja sääntelevät sosiaalihuoltolaki ja laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). Hallituksen kärkihanke "Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
(I&O)" antaa suuntaviivoja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. 
Kärkihankkeen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus 
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
2017−2019. Kärkihanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Ikääntynei-
den palvelujen kehittäminen perustuu myös Helsingin kaupunkistrategi-
aan ja Uudenmaan maakuntavalmisteluun.

Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 kärkihankkeena kehitetään 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte). Lakisääteiset neuvostot, 
kuten vanhusneuvosto, liitetään uudella tavalla osaksi hyte-rakennetta 
ja -verkostoa. Tämä vahvistaa osaltaan ikäihmisten omaa ääntä, osalli-
suutta ja näkemyksiä palvelujen kehittämisessä. Ikääntyneiden hyvin-
vointisuunnitelmatyön valmistelu (Stadin ikäohjelman jatko) tehdään 
yhdessä vanhusneuvoston kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Helsingissä lisätään kaupunki-
laisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia turvalliseen itse- ja omahoi-
toon ja kotona asumiseen. Päämääränä on tavoittaa aikaisin erityisesti 
ne henkilöt, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoitoa.

Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta 
elämän loppuvaiheeseen asti. Yhden luukun periaatetta vahvistetaan ja 
hoitoon pääsyä edistetään oikea-aikaisen avun saamiseksi. Palvelujen 
saatavuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti. 

Sosiaali- ja terveystoimi kokosi tämän vuoden alussa ikääntyneiden 
neuvonnan ja ohjauksen yhteen yksikköön, Seniori-infoon. Ikääntyneet 
ja heidän läheisensä saavat neuvontaa yhdestä paikasta ja yhdestä pu-
helinnumerosta sekä sähköpostitse. Ikääntyneille suunnatut palvelut on 
kerätty Internettiin yhdelle asiakasryhmäsivulle, joka löytyy helposti 
Stadin seniori-info -nimellä.  Seniori-info on osa keskitettyä asiakasoh-
jausta, HelppiSenioria. HelppiSeniorin toiminta sisältää asiakasohjauk-
sen, palvelutarpeen arvioinnin ja paljon palvelua tarvitsevan asiakkaan 
palvelujen koordinoinnin. Myös kaikissa matalan kynnyksen palvelu-
keskuksissa asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa.

Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti monipuolisten 
palvelukeskusten verkostomaista toimintamallia rakentamalla. Moni-
puolinen palvelukeskus -toimintamalli on kuvaus Helsingin kaupunkita-
soisesta tavasta vastata pääasiassa ikääntyneiden asiakkaiden sosiaa-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 28 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/5
19.11.2018

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

li- ja terveyspalvelujen tarpeisiin yhdessä eri toimijoiden kesken. Toi-
mintamallilla tuetaan sekä kotona asuvia että ympärivuorokautisessa 
hoidossa olevia ikääntyneitä. Osa palveluista koskee myös alle 65-vuo-
tiaita. Toimintamalli sisältää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä matalan 
kynnyksen palveluja sekä toimintakykyä vahvistavia, kuntoutumista 
edistäviä ja korjaavia palveluja.

Kotihoitoa vahvistetaan monin tavoin ja henkilöstöä on lisätty kotihoidon tiimeihin

Kotihoidon asiakasmäärä on vuosittain maltillisesti kasvanut. Peittävyys 
eli palvelua saaneiden osuus on pysynyt samalla tasolla useita vuosia. 
Helsingin vanhuspalvelujen järjestämisen rakennetta ja kustannuksia 
vertaillaan vuosittain Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen raportissa, (Kuusikko -raportti). Peittävyydessä 
75 vuotta täyttäneen väestön osuus on selvästi suurempi Helsingissä 
kuin naapurikunnissa. Kuusikko -raportin mukaan (2017) kotihoidon 
peittävyys oli Helsingissä 12,4 prosenttia, Espoossa 7,5 prosenttia ja 
Vantaalla 9,3 prosenttia. 

Kotihoidon käyntejä oli vuonna 2017 noin 2 983 000 käyntiä. Käynti-
määrän kasvua edelliseen vuoteen on noin kolme prosenttia. 

Terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki edellyttävät, että organisaa-
tiolla on käytössään vapaaehtoinen vaaratapahtumien ilmoitusjärjestel-
mä. HaiPro on asiakas/potilasturvallisuuden vaaratapahtumien rapor-
tointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro-raportointijärjestelmä on 
käytössä yli 200 suomalaisessa yksityisen ja julkisen sosiaali-ja tervey-
denhuollon yksikössä. HaiPro -järjestelmä on tarkoitettu toiminnan ke-
hittämiseen yksiköiden sisäisessä käytössä. Vuonna 2017 kotihoidossa 
tehtiin 5 611 ilmoitusta, mikä tarkoittaa, että haittatapahtumia kohdistui 
noin 0,2 prosenttiin käynneistä. Ilmoitusten määrä on pysynyt samalla 
tasolla edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalihuoltolain edellyttämä laa-
dun tarkkailun väline S-Pro -järjestelmä on vielä käyttöönottovaiheessa.  

Kotihoidon toimintatapoja on kehitetty monipuolinen palvelukeskus -toi-
mintamallin, kotihoito 2020 -kehittämisohjelman ja hallitusten kärki-
hankkeiden suuntaisesti. Kotihoidon palveluseteli kaikille kotihoidon 
asiakkaille otettiin käyttöön toukokuun alussa 2018. Lisäksi kotihoidon 
toimintatapoja päivystyksellisissä tilanteissa kehitetään Kotihoidon ja 
palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestä-
minen -kehittämishanke eli PÄTIJÄ -hankkeessa. Monipuolinen palve-
lukeskus -toimintamallin kokeiluissa on koottu asiakkaan tarpeen mu-
kaisia, kotona asumista tukevia palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja osallisuutta on 
tuettu ja vahvistettu ohjaamalla heitä monipuolisen palvelukeskuksen 
liikuntaryhmiin, kuntoutusjaksoille tai matalan kynnyksen palvelukes-
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kusten monipuoliseen toimintaa. Palvelukeskuksia on 15 eri puolilla 
kaupunkia.

Kotihoito on ottanut käyttöön yhä enemmän teknologiaa ja sähköisiä 
palveluja kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten avuksi. Kotihoito tar-
joaa jo nyt ikääntyneille esimerkiksi kuvallisen etähoidon ja -kuntoutuk-
sen palveluja. Etähoidon käynti sisältää pääosin lääkkeenoton valvon-
taa, voinnin seurantaa sekä aterioinnista muistuttamista ja aterioinnin 
valvontaa. Etähoidon käyntejä saa noin 800 säännöllisen kotihoidon 
asiakasta kuukausittain, kukin saa vähintään yhden käynnin päivässä. 
Etäkäynnit myös osaltaan lisäävät asiakkaan turvallisuutta, sillä etä-
käynti voi olla tavallisen käyntien lisäkäynti tai asiakas voi tarvitessaan 
saada kontaktin etäyhteyden avulla ongelmatilanteessa Palvelukeskus 
Helsingin työntekijöihin ympäri vuorokauden. Palvelukeskus Helsingin 
vakituiseen etähoidon henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia (18 va-
kanssia) ja lähihoitajia (22,5 vakanssia). Tavoitteena on etäyhteyksien 
lisääminen.

Asiakkaiden henkilökohtaisia turvapalveluja on lisätty esimerkiksi kehit-
tämällä ovihälytin ja GPS -paikannin muistisairaille asiakkaille, jotka 
voivat liikkua kotinsa ulkopuolella, mutta eivät aina löydä oikeaa reittiä 
kotiinsa. Myös turvapuhelinpalvelun asiakkaiden määrä on kasvanut. 

Kotihoidon henkilöstöresursseja on vahvistettu kahden edellisen vuo-
den aikana seuraavasti: 20 hoitajavakanssia vuonna 2017 ja 40 hoita-
javakanssia vuonna 2018. Pääosa vakansseista on saatu täytettyä. Li-
säksi on vahvistettu terapiaresursseja lisäämällä kuntoutushenkilöstöä 
kahdeksalla fysioterapeutilla, yhdellä toimintaterapeutilla ja yhdellä ra-
vitsemusterapeutilla. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 
palvelualuekohtaisilla työhyvinvointihankkeilla. Vuonna 2018 painopiste 
on esimiesten työhyvinvoinnin tukemisessa.

Ympärivuorokautinen hoito

Sosiaali- ja terveysminiteriön laatusuosituksen mukaan iäkkäillä ihmisil-
lä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää 
omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään. Kaupunkistrategias-
sa on sama tavoite: Kotona asumista tuetaan palveluja vahvistamalla 
siten, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuosit-
tain. Kotona asuvien määrän prosentuaalinen osuus onkin noussut 
vuosittain muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä. Joulukuussa 
2017 yli 75-vuotiaista 92,6 prosenttia asui kotona. Helsingin, Espoon ja 
Vantaan 75 vuotta täyttäneistä noin 8 prosenttia on ympärivuorokauti-
sen hoidon piirissä. 

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön arvokasta elämää 
tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotiin 
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annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Kun 
tarvittava hoito kotona asuen ei enää ole mahdollista, ympärivuorokau-
tisen hoidon tarvetta arvioidaan asiakaskohtaisesti ja moniammatillises-
ti hoitotyön, sosiaalityön ja lääketieteen näkökulmista. Arvioinnissa kiin-
nitetään huomiota siihen, mikä aiheuttaa ympärivuorokautisen hoidon 
tarpeen ja mihin asiaan ympärivuorokautinen hoiva on ratkaisu. On ar-
vioitava, onko sairauksien diagnostiikka ja hoito kunnossa, onko sai-
rauksiin liittyvät kuntouttavat toimenpiteet tehty, voidaanko kuntoutta-
van hoitotyön keinoin asiakkaan tilannetta parantaa ja onko avohoidon 
palvelut monipuolisesti käytössä. 

Haluun muuttaa pois kotoa liittyy kotihoidon RAI (Resident Assessment 
Instrument) -arviointien perusteella huonoksi koettu terveydentila, yksi-
näisyys, masennusepäily, turvapalvelut ja runsas kotihoidon työaika. 
Nordic Healthcare Groupin ja Tampereen kaupungin yhteistyönä kehit-
tämän mittarin (NHG-riskimittari) mukaan niillä asiakkailla, joilla on suu-
ri palvelujen määrällinen tarve, toimintakyvyn puutoksia, puutteita kog-
nitiossa, muistisairauksia, kunnallisten terveyspalvelujen ja sairaalapal-
velujen käyttöä, on suuri riski siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon seu-
raavan vuoden aikana. Yhteen sovitetuilla tukitoimilla (esimerkiksi koti-
hoito yhdistettynä palvelukeskustoimintaan, arviointi- ja kuntoutusjak-
soihin, lyhytaikaishoitoon tai päivätoimintaan) asiakkaan tarvetta ympä-
rivuorokautiselle hoidolle voidaan mahdollisesti siirtää myöhäisempään 
ajankohtaan.

Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn 2016 vastanneista kotihoidon 
asiakkaista 76 prosenttia ilmoitti haluavansa asua kotona, 10 prosenttia 
palvelutalossa, 2 prosenttia vanhainkodissa, 1 prosentti jossakin muu-
alla ja 11 prosenttia ei vastannut kysymykseen. 

Jos turvallinen asuminen kotona ei enää ole mahdollista, turvataan ym-
pärivuorokautinen hoito. Ympärivuorokautisen hoitopaikan sai kesä-
kuussa 2018 keskimäärin 29 päivässä. Vanhuspalvelulain mukaan tar-
vittava palvelu on järjestettävä 90 päivässä. Ympärivuorokautisen hoi-
topaikan hakijamäärä on laskenut vuodesta 2014 jolloin hakijoita oli 1 
628. Vuonna 2017 hakijoita oli 1 564.

Helsingin vanhuspalveluja, niin kotihoitoa kuin ympärivuorokautista 
asumista, kehitetään monin tavoin valtakunnallisten ja kaupungin 
omien linjausten mukaisesti siten, että iäkkään henkilön arvokasta elä-
mää tukeva pitkäaikainen hoito toteutetaan ensisijassa kotiin saatavilla 
palveluilla. Palvelujen toteutumisen laatua seuraavat useat tahot, sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen oman seurannan lisäksi muun 
muassa kaupungin tarkastusvirasto, aluehallintovirasto sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos.
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Kaupunginhallitus katsoo, että erillinen kattava ulkopuolinen selvitys 
vanhuspalvelujen nykytilasta ja tulevista tarpeista ei ole ajankohtainen 
eikä tarpeellinen.    
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle perussuo-
maisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen Helsingin vanhustenpalve-
lujen tilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä seuraavan esittelijän eh-
dotuksen mukaisen lausunnon:

”Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteessa on esitetty kat-
tavan ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen tekemistä Helsingin kau-
pungin ikääntyvien hoidosta ja tulevista tarpeista. 

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan laadunhallintaan kuuluu 
kaupungin ja toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat, haitta- ja 
vaaratapahtumien systemaattinen käsittely, infektioturvallisuus, turvalli-
nen lääkehoito, lääkintälaitteiden turvallisuus, asiakas- ja potilasturvalli-
suuden seurantaryhmän toiminta sekä laatutyö (mm. EFQM). Ikäänty-
neiden palveluissa oman toiminnan laatua arvioidaan edellisten lisäksi 
RAI (Resident Assessment Instrument) -vertailukehittämisen avulla. 
RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineis-
tö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Myös toteutuneen hoi-
totyön kirjaamisen laatua ja hygienian toteutumista arvioidaan ja seura-
taan.

Asiakaskyselyjä on tehty kotihoidossa joka toinen vuosi. Käyntikohtais-
ta palautetta kotihoidon asiakkailta saadaan Happy or Not -mobiililait-
teen avulla. Ympärivuorokautisesta hoidosta asiakaspalautetta kerättiin 
kattavasti viimeksi vuonna 2016. Toimintoyksiköt keräävät palautetta 
toiminnastaan kuitenkin tiheämmin asiakasraatien ja -neuvostojen sekä 
pienimuotoisempien kyselyjen avulla.

Ostopalvelujen laatua valvotaan tekemällä tiivistä yhteistyötä ostopal-
velutoimijoiden kanssa, säännöllisillä tarkastuskäynneillä, yhteistyöko-
kouksilla, laatuseurannalla, käsittelemällä asiakaspalautetta ja seuraa-
malla palveluntuottajien kaupungille toimittamia lakisääteisiä omaval-
vontasuunnitelmia.  Lisäksi palveluntuottajia tavataan säännöllisesti 
vuosittain pidettävissä toteuttamisneuvotteluissa ja tuottajille järjestettä-
vissä koulutuksissa sekä yhteistyökokouksissa. Palveluntuottajilta edel-
lytetään toiminnan kehittämistä ja tarvittaessa korjaamista saadun pa-
lautteen pohjalta.

Asiakkaiden kanteluihin, muistutuksiin tai valituksiin vastataan mahdol-
lisimman nopeasti selvittämällä eri osapuolten näkemykset tapahtu-
neesta. 

Kaupungin tarkastusvirasto arvioi vuosittain, ovatko kaupunginvaltuus-
ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko toi-
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minta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Helsin-
gin kaupungin tarkastuslautakunta on tehnyt selvityksiä Helsingin koti-
hoidon laadusta vuosina 2014 ja 2016. Vuonna 2014 selvitettiin, saako 
ikääntynyt kotona asuva tarvitsemansa palvelut tai hoidon lakisäätei-
sessä ajassa ja vuonna 2016 selvitettiin kotihoidon palvelujen riittävyyt-
tä ikääntyneiden palvelutarpeeseen nähden. Vuonna 2018 tarkastus-
lautakunnalla on yhtenä arviointiaiheena ostopalvelujen laatu ja sopi-
musten hallinta. Esimerkkikohteeksi on valittu muun muassa kilpailute-
tut kotipalvelun tukipalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ruoka-
palvelut.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 5.7.2018 valvontapäätök-
sen, jossa se kehottaa Helsinkiä kiinnittämään huomiota asiakasturval-
lisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja 
oman toiminnan valvonnalla. Julkisuudessa olleessa yksittäisessä va-
kavassa tapahtumassa oli mukana monta toimijaa ja sen viranomaiskä-
sittely on vielä kesken. 

Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erilliselle kattavalle 
ulkopuoliselle selvitykselle vanhuspalveluiden nykytilasta ja tulevista 
tarpeista ei ole tällä hetkellä tarvetta.

Helsinki kehittää ikääntyneiden palveluja laatusuosituksen ja hallituksen kärkihank-
keessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Ikääntyneiden palveluja määrittelee sosiaalihuoltolaki ja laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). Hallituksen kärkihanke Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
(I&O) antaa suuntaviivoja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. 
Kärkihankkeen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus 
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
2017−2019. Kärkihanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Ikääntynei-
den palvelujen kehittäminen nojaa myös Helsingin kaupunkistrategiaan 
ja Uudenmaan maakuntavalmisteluun.

Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 kärkihankkeena kehitetään 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte). Lakisääteiset neuvostot, 
kuten vanhusneuvosto, liitetään uudella tavalla osaksi hyte-rakennetta 
ja -verkostoa. Tämä vahvistaa osaltaan ikäihmisten omaa ääntä, osalli-
suutta ja näkemyksiä palvelujen kehittämisessä. Ikääntyneiden hyvin-
vointisuunnitelmatyön valmistelu (Stadin ikäohjelman jatko) tehdään 
yhdessä vanhusneuvoston kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Helsingissä lisätään kaupunki-
laisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia turvalliseen itse- ja omahoi-
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toon ja kotona asumiseen. Helsingin päämääränä on tavoittaa aikai-
semmin erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoitoa.

Jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laa-
dukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elä-
män vaiheissa. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena var-
haisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Yhden luukun periaatetta 
vahvistetaan ja hoitoon pääsyä edistetään oikea-aikaisen avun saami-
seksi. Palvelujen saatavuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti. 

Sosiaali- ja terveystoimi kokosi tämän vuoden alussa ikääntyneiden 
neuvonnan ja ohjauksen yhteen yksikköön, Seniori-infoon. Näin ikään-
tyneet ja heidän läheisensä saavat neuvontaa yhdestä paikasta ja yh-
destä puhelinnumerosta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla. Ikään-
tyneille suunnatut palvelut on kerätty internettiin yhdelle asiakasryhmä-
sivulle, joka löytyy helposti Stadin seniori-info -nimellä.  Seniori-info on 
osa keskitettyä asiakasohjausta, HelppiSenioria. HelppiSeniorin toimin-
ta sisältää asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja paljon palve-
lua tarvitsevan asiakkaan palvelujen koordinoinnin. Myös kaikissa ma-
talan kynnyksen palvelukeskuksissa asiakkaat saavat ohjausta ja neu-
vontaa.

Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti monipuolisten 
palvelukeskusten verkostomaista toimintamallia rakentamalla. Moni-
puolinen palvelukeskus -toimintamalli on kuvaus Helsingin kaupunkita-
soisesta tavasta vastata pääasiassa ikääntyneiden asiakkaiden sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen tarpeisiin yhdessä eri toimijoiden kesken. Toi-
mintamallilla tuetaan sekä kotona asuvia että ympärivuorokautisessa 
hoidossa olevia ikääntyneitä. Osa palveluista koskee myös alle 65-vuo-
tiaita. Toimintamalli sisältää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä matalan 
kynnyksen palveluja sekä toimintakykyä vahvistavia, kuntoutumista 
edistäviä ja korjaavia palveluja.

Kotihoitoa vahvistetaan monin tavoin ja olemme lisänneet henkilöstöä kotihoidon tii-
meihin

Kotihoidon asiakasmäärä on vuosittain maltillisesti kasvanut, peittävyys 
on pysynyt samalla tasolla useamman vuoden. Helsingin vanhuspalve-
lujen järjestämisen rakennetta ja kustannuksia vertaillaan vuosittain 
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
raportissa, (Kuusikko -raportti). Kotihoidon peittävyys eli kotihoidon pal-
velua saaneiden 75 vuotta täyttäneen väestön osuus on selvästi suu-
rempi Helsingissä kuin naapurikunnissa. Kuusikko -raportin mukaan 
(2017) kotihoidon peittävyys oli Helsingissä 12,4 prosenttia, Espoossa 
7,5 prosenttia ja Vantaalla 9,3 prosenttia. 
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Kotihoidon käyntejä oli vuonna 2017 noin 2 983 000 käyntiä. Käynti-
määrän kasvua edelliseen vuoteen on noin kolme prosenttia. 

Helsingin kotihoito on sekä terveydenhuoltolain että sosiaalihuoltolain 
alaista toimintaa. Lait edellyttävät, että organisaatiolla on käytössään 
vapaaehtoinen vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä. HaiPro on asia-
kas/potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely ja tie-
totekninen työkalu. HaiPro-raportointijärjestelmä on käytössä yli 200 
suomalaisessa yksityisen ja julkisen sosiaali-ja terveydenhuollon yksi-
kössä. HaiPro -järjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen yksi-
köiden sisäisessä käytössä. Vuonna 2017 kotihoidossa tehtiin 5 611 il-
moitusta, mikä tarkoittaa, että haittatapahtumia kohdistui noin 0,2 pro-
senttiin käynneistä. Ilmoitusten määrä on pysynyt samalla tasolla edelli-
seen vuoteen nähden. Sosiaalihuoltolain edellyttämä laadun tarkkailun 
väline S-Pro -järjestelmä, on vielä käyttöönottovaiheessa.  

Kotihoidon toimintatapoja on kehitetty monipuolinen palvelukeskus -toi-
mintamallin, kotihoito 2020 -kehittämisohjelman ja hallitusten kärki-
hankkeiden suuntaisesti. Kotihoidon palveluseteli kaikille kotihoidon 
asiakkaille otettiin käyttöön toukokuun alussa 2018. Lisäksi kotihoidon 
toimintatapoja päivystyksellisissä tilanteissa kehitetään Kotihoidon ja 
palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestä-
minen -kehittämishanke eli PÄTIJÄ -hankkeessa. Monipuolinen palve-
lukeskus -toimintamallin kokeiluissa on koottu asiakkaan tarpeen mu-
kaisia, kotona asumista tukevia palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja osallisuutta on 
tuettu ja vahvistettu ohjaamalla heitä monipuolisen palvelukeskuksen 
liikuntaryhmiin, kuntoutusjaksoille tai matalan kynnyksen palvelukes-
kusten monipuoliseen toimintaa. Palvelukeskuksia on 15 eri puolilla 
kaupunkia.

Kotihoito on ottanut käyttöön yhä enemmän teknologiaa ja sähköisiä 
palveluja kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten avuksi. Kotihoito tar-
joaa jo nyt ikääntyneille esimerkiksi kuvallisen etähoidon ja -kuntoutuk-
sen palveluja. Etähoidon käynti sisältää pääosin lääkkeenoton valvon-
taa, voinnin seurantaa sekä aterioinnista muistuttamista ja aterioinnin 
valvontaa. Etähoidon käyntejä saa noin 800 säännöllisen kotihoidon 
asiakasta kuukausittain, kukin saa vähintään yhden käynnin päivässä. 
Etäkäynnit myös osaltaan lisäävät asiakkaan turvallisuutta, sillä etä-
käynti voi olla tavallisen käyntien lisäkäynti tai asiakas voi tarvitessaan 
saada kontaktin etäyhteyden avulla ongelmatilanteessa Palvelukeskus 
Helsingin työntekijöihin ympäri vuorokauden. Palvelukeskus Helsingin 
vakituinen etähoidon henkilökunta koostuu sairaanhoitajista (18 va-
kanssia) ja lähihoitajista (22,5 vakanssia). Tavoitteena on, että etäyh-
teyden saa yhä suurempi kotihoidon asiakasmäärä tulevaisuudessa.
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Asiakkaiden henkilökohtaisia turvapalveluja on lisätty esim. kehittämäl-
lä ovihälytin ja GPS -paikannin palvelu muistisairaille asiakkaille, jotka 
voivat eivät liikkua kotinsa ulkopuolella, mutta eivät aina muista oikeaa 
reittiä kotiinsa. Lisäksi turvapuhelinpalvelun asiakkaiden määrä on kas-
vanut. 

Kotihoidon henkilöstöresursseja on vahvistettu kahden edellisen vuo-
den aikana seuraavasti: 20 hoitajavakanssia vuonna 2017, 40 hoitaja-
vakanssia vuonna 2018. Pääosa vakansseista on saatu täytettyä. Li-
säksi on vahvistettu terapiaresursseja lisäämällä kuntoutushenkilöstöä 
kahdeksalla fysioterapeutilla, yhdellä toimintaterapeutilla ja yhdellä ra-
vitsemusterapeutilla. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 
palvelualuekohtaisilla työhyvinvointihankkeilla. Vuonna 2018 painopiste 
on esimiesten työhyvinvoinnin tukemisessa.

Ympärivuorokautinen hoito

Sosiaali- ja terveysminiteriön laatusuosituksen mukaan iäkkäillä ihmisil-
lä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää 
omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään. Kaupunkistrategias-
sa sama tavoite on saanut muodon: kotona asumista tuetaan palveluja 
vahvistamalla siten, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 
nousee vuosittain. Kotona asuvien määrän prosentuaalinen osuus on-
kin noussut vuosittain muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä. 
Joulukuussa 2017 yli 75-vuotiaista 92,6 prosenttia asui kotona. Helsin-
gin, Espoon ja Vantaan 75 vuotta täyttäneistä noin 8 prosenttia on ym-
pärivuorokautisen hoidon piirissä. 

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön arvokasta elämää 
tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hä-
nen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopal-
veluilla. Kun tarvittava hoito kotona asuen ei enää ole mahdollista, ym-
pärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioidaan asiakaskohtaisesti ja mo-
niammatillisesti hoitotyön, sosiaalityön ja lääketieteen näkökulmista. Ar-
vioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mikä aiheuttaa ympärivuoro-
kautisen hoidon tarpeen ja mihin asiaan asiakkaan tilanteessa ympäri-
vuorokautinen hoiva on ratkaisu. Arvioidaan, onko sairauksien diagnos-
tiikka ja hoito kunnossa, onko sairauksiin liittyvät kuntouttavat toimenpi-
teet tehty, voidaanko kuntouttavan hoitotyön keinoin asiakkaan tilannet-
ta parantaa ja onko avohoidon palvelut monipuolisesti käytössä. 

Haluun muuttaa pois kotoa liittyy kotihoidon RAI (Resident Assessment 
Instrument) -arviointien perusteella huonoksi koettu terveydentila, yksi-
näisyys, masennusepäily, turvapalvelut ja runsas kotihoidon työaika 
(geriatrian dosentti Harriet Finne-Soveri). Nordic Healthcare Groupin ja 
Tampereen kaupungin yhteistyönä kehittämän mittarin (NHG-riskimitta-
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ri) mukaan niillä asiakkailla, joilla on suuri palvelujen määrällinen tarve, 
toimintakyvyn puutoksia, puutteita kognitiossa, muistisairauksia, kun-
nallisten terveyspalvelujen ja sairaalapalvelujen käyttöä, on suuri riski 
siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon seuraavan vuoden aikana. Yh-
teen sovitetuilla tukitoimilla (esimerkiksi kotihoito yhdistettynä palvelu-
keskustoimintaan, arviointi- ja kuntoutusjaksoihin, lyhytaikaishoitoon tai 
päivätoimintaan) asiakkaan tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle voi-
daan mahdollisesti siirtää myöhäisempään ajankohtaan.

Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn 2016 vastanneista kotihoidon 
asiakkaista 76 prosenttia ilmoitti haluavansa asua kotona, 10 prosenttia 
palvelutalossa, 2 prosenttia vanhainkodissa, 1 prosentti jossain muual-
la ja 11 prosenttia ei vastannut kysymykseen. 

Kun turvallinen asuminen kotona ei enää ole mahdollista turvataan ym-
pärivuorokautinen hoito. Ympärivuorokautisen hoitopaikan sai kesä-
kuussa 2018 keskimäärin 29 päivässä. Vanhuspalvelulain mukaan tar-
vittava palvelu on järjestettävä 90 päivässä. Ympärivuorokautisen hoi-
topaikan hakijamäärä on laskenut vuodesta 2014 jolloin hakijoita oli 
1628. Vuonna 2017 hakijoita oli 1564.

Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että väestön ikärakenteen muutos on 
koko yhteiskunnan asia, ei pelkästään sosiaali- ja terveystoimen. Tarvi-
taan kaikenikäisille ja toimintakykyisille helsinkiläisille hyödyllisiä toimi-
via liikenneratkaisuja, tiloja kokoontumiseen, liikuntapalveluja sekä jär-
jestöjen, yritysten ja seurakuntien yhteistä tekemistä. Toisaalta tulee 
huomioida erittäin haavoittuvassa asemassa olevat ikäihmiset, esimer-
kiksi muistisairaat, ja räätälöidä heille yksilöllisiä ja toimivia palveluja.

Helsingin vanhuspalveluja, niin kotihoitoa kuin ympärivuorokautista 
asumista, kehitetään monin tavoin valtakunnallisten ja kaupungin 
omien linjausten mukaisesti siten, että iäkkään henkilön arvokasta elä-
mää tukeva pitkäaikainen hoito toteutetaan ensisijassa kotiin saatavilla 
palveluilla. Palvelujen toteutumisen laatua seuraavat useat tahot.  Sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen oman seurannan lisäksi muun 
muassa kaupungin tarkastusvirasto, aluehallintovirasto ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukkailla, riittävillä ja oikea-aikaisilla kotiin tuotavilla sekä ympäri-
vuorokautisen hoivan palveluilla on merkittäviä terveys- ja hyvinvointi 
vaikutuksia ikääntyneen väestön edellytyksiin hyvään toimintakykyi-
seen elämään. 

Käsittely
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11.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Sakari Männikkö: Johtuen sekä asiakkaiden että työntekijöiden 
kokemusten ristiriidasta verrattuna viraston viralliseen kantaan, miten 
hyvin Helsingin vanhuspalvelut toimivat, niin riippumattoman selvityk-
sen tekeminen on perusteltua. Lisäksi kasvava vanhusväestön määrä 
ja siitä johtuva palvelutarpeiden kasvu on syytä selvittää ja pyrkiä va-
rautumaan siihen myös tulevina vuosina. Vanhusväestö olisi syytä ot-
taa myös yhdeksi konsultoitavaksi kohteeksi. Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston antamat moitteet virastolle ja lautakunnalle puoltavat tämän 
asiakassegmentin tilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämistä tar-
kemmin.

Palautusehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Jäsen Sakari Männikkö jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

21.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 739
V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta 
sisäilmasta

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyiksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Päätökseen lisätään seuraavaa:

"Sisäilmaohjelmaa valmisteltaessa

 selvitetään, millä tavalla voidaan systemaattisesti kartoittaa oppilai-
den ja henkilöstön oireilua

 tarkennetaan toimintamallia sisäilmaepäilytilanteissa siten, että se 
sisältää ohjeet kouluille, oppilaiden vanhemmille ja kouluterveyden-
huollolle tilanteisiin, joissa epäillään sisäilmaongelmia

 varmistetaan että sosiaali- ja terveyspalveluissa on sovitut ja sel-
keät toimintamallit tilanteisiin, joissa palvelun käyttäjän tai potilaan 
tuen tarve liittyy koettuihin sisäilmaongelmiin

 täsmennetään kriteereitä, joiden perusteella sisäilmatutkimuksiin 
lähdetään

 selvitetään, millaisin keinoin voidaan nopeuttaa korjausvelan vähen-
tämistä esimerkiksi vaikuttamalla hankesuunnitteluprosessiin

 suunnitellaan, miten tieto koulujen ja muiden julkisten rakennusten 
kuntokartoituksista saadaan helposti kuntalaisten saataville

 suunnitellaan, miten sisäilmaongelmista kärsivistä kiinteistöistä ja 
sisäilmaryhmän työstä raportoidaan säännöllisesti poliittisille luotta-
mushenkilöille

 selvitetään, miten rakentamisen laatua voidaan parantaa vastuita 
selkiyttämällä ja valvontaa kehittämällä."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 2.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingille 
luodaan kunnianhimoinen ja jatkuva sisäilmaohjelma sekä korjausavus-
tusjärjestelmä terveyshaittojen poistamiseksi ja terveytensä menettä-
neiden tukemiseksi. Osana ohjelmaa kartoitetaan systemaattisesti käy-
tössä olevien koulu- ja päiväkotitilojen kunto ja panostetaan toimialojen 
väliseen tiedonkulkuun sekä varmistetaan niiden yhteistyö sisäilmaky-
symyksissä. 

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan, kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosi-
aali- ja terveystoimialan lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017-2021 osaksi laadi-
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taan kiinteistöstrategia. Sen tavoitteena on määrittää tilankäytölle ja 
kaupungin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jot-
ka tukevat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluil-
le terveelliset ja turvalliset tilat. Kiinteistöstrategian liitteeksi laaditaan 
sisäilmaohjelma. Valmisteilla olevaan sisäilmaohjelmaan sisältyy aloit-
teissa esille otettuja toimenpiteitä. Sisäilmaohjelman tavoitteena on, et-
tä kaupungin tiloissa on hyvä sisäilma ja tilojen käyttäjien tyytyväisyys 
sisäilmaan paranee.

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta (noin 2 miljoonaa 
m²). Korjausvelkaa kaupungin rakennuskannassa on noin 1,25 miljar-
dia euroa. Merkittävä osa rakennuksista on rakennettu 1960–1980-lu-
vuilla. Tuolloin rakennetuissa rakennuksissa on nykytiedon mukaan 
paljon ns. riskirakenteita. Kaupungin rakennuksia on vasta viime vuosi-
na alettu peruskorjata kokonaisvaltaisesti. Kun rakennusten kunnossa-
pidosta on pitkään säästetty eivätkä korjausmäärärahat ole kattaneet 
rakennusten vuosittaista kulumaa, on korjausvelka kasvanut ja riskira-
kenteiden riskit toteutuneet ja aiheuttaneet siten sisäilmaongelmia ra-
kennuksissa. Vuodesta 2017 alkaen talonrakennuksen investointitasoa 
on nostettu merkittävästi. Vuonna 2018 korjausten ja korvaavien inves-
tointien taso kattaa ensimmäisen kerran rakennuskannan vuosittaisen 
kuluman. Tulevina vuosina investointitaso ylittää jo kuluman, mutta pit-
källä aikavälillä syntyneen korjausvelan kurominen umpeen pelkästään 
investointien avulla kestää vielä noin 20 vuotta.

Helsingin kaupungilla on toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemi-
seksi. Toimintamallissa kuvataan sisäilmaongelman ratkaisuprosessin 
eteneminen sekä ongelmanratkaisuun osallistuvat osapuolet ja heidän 
tehtävänsä. Toimintamallista on järjestetty usean vuoden ajan koulu-
tusta erityisesti esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle.

Vuonna 2017 kaupunki teetti omistamissaan palvelurakennuksissa yli 
300 sisäilmasto- ja kosteusteknistä kuntotutkimusta. Lisäksi teetettiin yli 
100 LVIA-kuntotutkimusta ja haitta-ainetutkimusta. Tutkimustarve kas-
vaa rakennusten ja järjestelmien monimutkaistumisen myötä ja perus-
parannettavien rakennusten määrän lisääntyessä lähivuosina. Kiinteis-
töstrategian yhteydessä valmisteltavassa sisäilmaohjelmassa esitetään 
lisäpanostusta kiinteistöjen ylläpitoon sekä rakennusten nykyistä ti-
heämpään kunnon arviointiin ja kunnossapitoon.

Kaupungilla on ollut 2000-luvun alkupuolelta käytössä tietojärjestelmä, 
johon tallennetaan mm. rakennusten tutkimukset, todetut vauriot, toi-
menpide-ehdotukset, huoltopyynnöt, tiedotteet jne. Järjestelmä mah-
dollistaa esimerkiksi tilaston laatimisen eri tutkimustyypeistä tai raken-
nuksissa havaituista vaurioista. Vuosina 2008-2017 kaupunki on teettä-
nyt yli 2 200 tutkimusta lähes 900 rakennuksessa. Tutkimuksista val-
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taosa (yli 60 %) on kohdistunut rakennuksen sisäilmastoon, kosteus-
tekniseen kuntoon tai ilmanvaihtoon. Tutkimuksista noin puolet on ollut 
ongelmalähtöisiä ja loput perusparannushankkeita tai seurantaa varten 
tehtyjä. Tutkimuksessa on havaittu yli 6 600 vauriota, jotka voidaan ja-
kaa eri vauriotyyppeihin. Yleisimpiä vauriotyyppejä ovat kosteus- ja 
mikrobivauriot (24 %), ilmanvaihto-ongelmat (16 %), epäpuhtauksien 
kulkeutuminen (9%), vaurioriskit (9 %), ikääntyminen (8%) ja rakenteel-
liset vauriot (6%). Rakennusosien mukaan jaoteltuina yleisimmin vau-
rioituneita rakenteita olivat alapohjat ja muut maanvastaiset rakenteet 
(22 %), ilmanvaihtojärjestelmät (20%), julkisivut (15 %) ja vesikatot tai 
yläpohjat (10 %).              

Helsingin kaupunki toimii aktiivisesti kuntien sisäilmaverkostossa, jossa 
linjataan toimintatapoja hyvän sisäilman varmistamiseksi. Syksyn 2018 
aikana kuntien sisäilmaverkosto laatii linjausta ilmanvaihdon oikeasta 
käytöstä yhteistyössä mm. Aalto-yliopiston, Kuopion yliopiston, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Si-
säilmayhdistyksen kanssa.

Kaupunki parantaa tilojen kuntoon liittyvän tiedon saatavuutta. Kaupun-
kiympäristön toimiala laatii tilojen käyttäjille vuosittain noin 300 tilojen 
kuntoa, korjauksia ja tutkimuksia käsittelevää tiedotetta, joita on tiedon-
saannin helpottamiseksi alettu syksyllä 2018 julkaista myös verkossa. 
Tiedotteet löytyvät kaupungin sisäilmasivuilta osoitteesta www.hel.fi/si-
sailma. Myös tutkimusraportteja on tarkoitus julkaista kaupungin sisäil-
masivuilla. Kuntotutkimusraportit ovat olleet jo aiemmin julkisia ja niitä 
on toimitettu pyynnöstä kuntalaisille. Sivuilta löytyy lisäksi yleistä tietoa 
sisäilmasta sekä toimintaohjeet vanhemmille, jotka epäilevät lapsensa 
oireilevan koulun tai päiväkodin sisäilman takia.

Tiloja koskeviin kuntalaisten asiakirjapyyntöihin vastataan julkisuuslain 
mukaisesti mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. 
Kaupunki järjestää myös aktiivisesti tiedotustilaisuuksia tilojen käyttäjil-
le. Tilaisuuksien konseptia kehitetään edelleen. Tavoitteena on paran-
taa vuorovaikutusta tilojen käyttäjien kanssa.

Sekä kiinteistöstrategiaan että sisäilmaohjelmaan sisällytetään toimia 
rakentamisen laadun varmistamiseksi laajasti muun muassa erilaisten 
toteutusmuotojen käytöstä uuden tai juuri peruskorjatun rakennuksen 
toiminnan varmistamismenettelyihin. Tavoitteena on myös löytää keino-
ja, joiden avulla väistötiloihin voitaisiin ongelmatilanteissa siirtyä nykyis-
tä nopeammin, jos tiloja ei voida korjata riittävän laajasti ja nopeasti.

Peruskorjauksissa ja korvaavassa uudisrakentamisessa priorisoidaan 
tulevina vuosina koulu- ja päiväkotihankkeita, joiden toteuttamiseen on 
pelkästään vuosina 2019–2023 varattu investointiohjelmassa 780 mil-
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joonaa euroa. Tämä mahdollistaa noin 70 koulu- ja päiväkotihankkeen 
toteutuksen.

Sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat pitkäaikai-
nen ongelma Suomessa ja Helsingissä. Kaupungin nykyinen tilanne on 
hahmotettavissa investointiohjelman talonrakentamishankkeiden raken-
tamisohjelmaesityksessä vuosille 2019−2028, jossa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kiinteistöihin on ohjelmoitu 131 hanketta. Näistä 
58 on perusparannushankkeita ja osa uudisrakentamisesta on huono-
kuntoisia rakennuksia korvaavia hankkeita. Rakentamisohjelma päivite-
tään vuosittain.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27 % on raken-
nettu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Palautteen perusteella si-
säilmaongelmia koskevien epäilyjen ohjeistusta ja toimintatapoja pitää 
edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja yhtenäistää.

Hyvästä sisäilmasta on huolehdittava myös sairaaloissa, lastenkodeis-
sa, yli 65-vuotiaiden ja monisairaiden tai vammaisten asumisyksiköissä 
sekä kaikissa muissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kulttuurin ja va-
paa-ajan toimipisteissä. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita.

Sisäilmaongelmakohteissa ilmanvaihdon jatkuva ylläpito parantaa si-
säilman laatua. Uusissa rakennuksissa pintamateriaalien päästöt ai-
heuttavat hajuhaittoja, joita voidaan vähentää ilmanvaihdon ympärivuo-
rokautisella ylläpidolla. Ilmastoinnin pitkäaikainen ylläpito kuluttaa kui-
tenkin paljon energiaa ja on ristiriidassa kaupungin energiasäästöta-
voitteiden kanssa. Usein riittää, että ilmastointi ajastetaan alkamaan 
riittävän aikaisin ennen toiminnan aloittamista.

Tiloihin saatetaan sijoittaa enemmän henkilökuntaa tai asiakkaita kuin 
tilojen ja ilmastoinnin mitoitus sallii. On tärkeää, että henkilökunta tietää 
rakennuksen tilojen käyttötarkoitukset ja ilmastoinnin mitoitukset sekä 
noudattaa niitä, jotta ei tietämättään heikennä sisäilman laatua.

Tarjolla olevien väistötilojen sisäilmaolosuhteet on selvitettävä etukä-
teen. Kunnollisia, riittävä suuria ja toimintaan soveltuvia väistötiloja ei 
ole aina saatavilla tai niiden rakentaminen ei ole mahdollista. Väistöti-
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loissa sisäilmaongelmat voivat jatkua, jolloin joudutaan etsimään kor-
vaavat väistötilat. 

Kiinteistönhuollon toimivuutta ei ratkaista pelkästään rahoitusta lisää-
mällä. Tarvitaan myös osaamista, ymmärrystä sekä vastuullisuutta si-
säongelmien havaitsemisessa ja niiden kunnollisessa korjaamisessa. 
Käyttäjät tarvitsevat rakennusten käyttämisen ohjeita mm. ilmanvaih-
don, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden käytöstä. Hyvät yhteydet ja vies-
tintä eri toimijoiden välillä ovat keskeisiä tekijöitä, jotta ongelmat havai-
taan ja korjataan ajoissa.

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia kaupunki on 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa. Lisäksi on linjat-
tu, että jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja 
eli huonokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi ra-
kennus. Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiate-
hokkuustavoitteissa. Rakennusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, 
kunnossapidon kehittäminen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit 
ovat lähtökohtia tilanteen parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennal-
taehkäisemiseksi.

Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin
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2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 2.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 698

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 2.11.2018

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää sisäilmaongelman ratkaisemi-
seksi Helsingissä, että Helsingille luodaan kunnianhimoinen ja jatkuva 
sisäilmaohjelma sekä korjausavustusjärjestelmä terveyshaittojen pois-
tamiseksi ja terveytensä menettäneiden tukemiseksi. Valtuustoryhmä 
on tehnyt ryhmäaloitteen, jossa on kahdeksankohtainen toimenpidelista 
tavoitteen saavuttamiseksi. 

Ryhmäaloitteessa esitetään, että käytössä olevien koulu- ja päiväkotiti-
lojen kunto kartoitetaan systemaattisesti ja panostetaan toimialojen vä-
liseen tiedonkulkuun sekä varmistetaan niiden yhteistyö sisäilmakysy-
myksissä.  
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On tärkeä, että ryhmäaloitteessa mainittujen tilojen lisäksi hyvästä si-
säilmasta huolehditaan myös sairaaloissa, lastenkodeissa, yli 65-vuo-
tiaiden ja monisairaiden tai vammaisten asumisyksiköissä sekä kaikis-
sa muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Sosiaali- ja ter-
veystoimien tiloissa asuu herkkiä väestöryhmiä, niissä asioi suuri osa 
kaupungin väestöstä sekä työskentelee sosiaali- ja terveystoimialan 
henkilökuntaa.

Osana ohjelmaa ryhmäaloitteessa esitetään, että varmistetaan riittävä 
rahoitus kunnossapidolle ja kiinteistöhoidolle ja monistetaan hyviä käy-
täntöjä.

Kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät asiat ovat keskeisiä sisäil-
man laatuun vaikuttavia tekijöitä. Myös uudisrakennuksissa on havaittu 
kiirerakentamisen mukanaan tuomia ongelmia, jotka ajan myötä saatta-
vat aiheuttaa merkittäviä sisäilmaongelmia. Kaupunkiympäristön toi-
miala vuokraa tilat sosiaali- ja terveystoimialalle. Kiinteistöt ovat pää-
osin kaupungin tai kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden omistamia. Kiin-
teistön omistajat vastaavat rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta. 
Käyttäjiltä ei voi edellyttää kiinteistöpidon osaamista, vaan he tarvitse-
vat helpot ohjeet, miten rakennuksia käytetään. 

Kiinteistönhuollon toimivuutta ei ratkaista pelkästään rahoitusta lisää-
mällä. Tarvitaan myös osaamista, ymmärrystä sekä vastuullisuutta si-
säongelmien havaitsemisessa ja niiden kunnollisessa korjaamisessa. 
Hyvät yhteydet ja viestintä eri toimijoiden välillä ovat keskeisiä tekijöitä, 
jotta ongelmat havaitaan ja korjataan ajoissa.

Ryhmäaloitteessa esitetään, että varmistetaan, ettei ilmastointia suljeta 
illaksi tai viikonlopuksi ja ettei tiloja käytä huomattavasti suurempi ih-
misjoukko, kuin mihin ne on suunniteltu. Sisäilmaongelmakohteissa il-
manvaihdon jatkuva ylläpito parantaa sisäilman laatua. Uusissa raken-
nuksissa pintamateriaalien päästöt aiheuttavat hajuhaittoja, joita voi-
daan vähentää ilmanvaihdon ympärivuorokautisella ylläpidolla. Ilmas-
toinnin ympärivuorokautinen ylläpito kuluttaa kuitenkin paljon energiaa 
ja on ristiriidassa kaupungin energiasäästötavoitteiden kanssa.

On tärkeää, että henkilökunta tietää rakennuksen tilojen käyttötarkoi-
tukset ja ilmastoinnin mitoitukset sekä noudattaa niitä, jotta ei tietämät-
tään heikennä sisäilman laatua.

Ryhmäaloitteessa esitetään, että kaikki tehdyt kuntotutkimukset saate-
taan julkisiksi ja helposti saataviksi. Tiedonkulku on avainasemassa ja 
siihen pitää saada kiinteistönomistajat, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupungin sisäilma-asiantuntijat tiiviisti mukaan. Sisäilma-asiantuntijoi-
den tulee tulkita tulokset käyttäjille. Muuten käyttäjät voivat ryhtyä tulkit-
semaan saatuja tuloksia tai vanhentuneita tutkimustietoja, joiden perus-
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teella korjauksia on jo tehty. Tämä voi aiheuttaa turhaa huolta ja väärin-
käsityksiä.

Sosiaali- ja terveystoimen toimitilojen sisäilmaongelmien selvittämises-
sä noudatetaan toimialan sisäilmaprosessia ja toimitaan sen mukaises-
ti. Sosiaali- ja terveystoimialalla toimii myös sisäilmatyöryhmä, Sisäil-
ma-asioissa tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkiympäristön toimia-
lan ja kiinteistöjen omistajien ja työterveyshuollon kanssa. Sisäilmatut-
kimukset vievät aikaa, mikä voi aiheuttaa kokemuksen, ettei asiaan 
suhtauduta tarpeeksi vakavasti. Tästäkin syystä oikean ja ajantasaisen 
tiedon jakaminen on olennaisen tärkeää.

Ryhmäaloitteessa esitetään, että rakennetaan riittävästi väistötiloja, 
joissa on turvallinen sisäilma. Kunnollisia, riittävä suuria ja toimintaan 
soveltuvia väistötiloja ei ole aina saatavilla tai niiden rakentaminen ei 
ole mahdollista. Väistötiloissa sisäilmaongelmat voivat jatkua, jolloin 
joudutaan etsimään korvaavat väistötilat. Kun hankitaan väistötiloja, on 
tärkeää, että tarjolla olevien tilojen sisäilmaolosuhteet selvitetään etu-
käteen kunnolla. 

Edellä esitettyjen lisäksi tilojen käyttäjien tulee osat käyttää tiloja oikein. 
Sitä varten tarvitaan riittävä koulutus käyttäjille siitä, miten ilmanvaih-
toa, lämmitys- ja jäähdytyslaitteita käytetään oikein. Tiloihin pitää sijoit-
taa oikea määrä ihmisiä ja kalusteita, jolloin varmistetaan ilmamäärien 
riittävyys ja tilojen siivottavuus. Tilojen puhtaanapitoon ja sisäilman laa-
tuun vaikuttavat myös tavaramäärät huoneissa.

Toimijoiden tulisi vaatia kiinteistöjen omistajilta kunnollista huoltoa ja 
kiinteistöjen ylläpitoa. Toimialojen tilakustannukset kasvavat, kun li-
sääntyneet huolto- ja ylläpitokustannukset lisätään vuokriin. Kiinteistö-
jen kunnollinen ylläpito on kiinni resursseista ja kiinteistökannan kun-
nosta. Jos resurssit eivät riitä kaikkien tilojen ylläpitoon, tulee varmis-
taa, että toisaalta tilojen käyttö on tehokasta eikä ylläpidetä turhia ne-
liöitä, ja toisaalta tarpeelliset neliöt ylläpidetään kunnolla.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 451

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Helsingin kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kiinteistöstrate-
gian sekä sen liitteeksi sisäilmaohjelman. Vasemmistoliiton aloite sisäl-
tää pitkälti samoja toimenpide-ehdotuksia sisäilmaongelmien ratkaise-
miseksi kuin valmisteilla olevassa sisäilmaohjelmassa. Sisäilmaohjel-
man tavoitteena on, että kaupungin tiloissa on hyvä sisäilma ja tilojen 
käyttäjien tyytyväisyys sisäilmaan paranee.

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta (noin 2 miljoonaa 
m²), ja korjausvelkaa kaupungin rakennuskannassa on noin 1,25 miljar-
dia euroa. Merkittävä osa rakennuksista on rakennettu 1960–1980-lu-
vuilla. Tuolloin rakennetuissa rakennuksissa on nykytiedon mukaan 
paljon ns. riskirakenteita. Kaupungin rakennuksia on vasta viime vuosi-
na alettu peruskorjata kokonaisvaltaisesti. Kun rakennusten kunnossa-
pidosta on pitkään säästetty eivätkä korjausmäärärahat ole kattaneet 
rakennusten vuosittaista kulumaa, on korjausvelka kasvanut ja riskira-
kenteiden riskit toteutuneet ja aiheuttaneet siten sisäilmaongelmia ra-
kennuksissa. Vuodesta 2017 alkaen talonrakennuksen investointitasoa 
on nostettu merkittävästi. Vuonna 2018 korjausten ja korvaavien inves-
tointien taso kattaa ensimmäisen kerran rakennuskannan vuosittaisen 
kuluman. Tulevina vuosina investointitaso ylittää jo kuluman, mutta pit-
källä aikavälillä syntyneen korjausvelan kurominen umpeen pelkästään 
investointien avulla kestää vielä noin 20 vuotta. 

Peruskorjauksissa ja korvaavassa uudisrakentamisessa priorisoidaan 
tulevina vuosina koulu- ja päiväkotihankkeita, joiden toteuttamiseen on 
pelkästään vuosina 2019–2023 varattu investointiohjelmassa 780 mil-
joonaa euroa. Tämä mahdollistaa noin 70 koulu- ja päiväkotihankkeen 
toteutuksen.

Helsingin kaupungilla on toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemi-
seksi. Toimintamallissa kuvataan sisäilmaongelman ratkaisuprosessin 
eteneminen sekä ongelmanratkaisuun osallistuvat osapuolet ja heidän 
tehtävänsä. Toimintamallista on järjestetty usean vuoden ajan koulu-
tusta erityisesti esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle.

Vuonna 2017 kaupunki teetti omistamissaan palvelurakennuksissa yli 
300 sisäilmasto- ja kosteusteknistä kuntotutkimusta. Lisäksi teetettiin yli 
100 LVIA-kuntotutkimusta ja haitta-ainetutkimusta. Tutkimustarve kas-
vaa rakennusten ja järjestelmien monimutkaistumisen myötä ja perus-
parannettavien rakennusten määrän lisääntyessä lähivuosina. Kiinteis-
töstrategian yhteydessä valmisteltavassa sisäilmaohjelmassa esitetään 
lisäpanostusta kiinteistöjen ylläpitoon sekä rakennusten nykyistä ti-
heämpään kunnon arviointiin ja kunnossapitoon. 

Helsingin kaupunki toimii aktiivisesti kuntien sisäilmaverkostossa, jossa 
linjataan toimintatapoja hyvän sisäilman varmistamiseksi. Syksyn 2018 
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aikana kuntien sisäilmaverkosto laatii linjausta ilmanvaihdon oikeasta 
käytöstä yhteistyössä mm. Aalto-yliopiston, Kuopion yliopiston, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Si-
säilmayhdistyksen kanssa. 

Kaupunki parantaa tilojen kuntoon liittyvän tiedon saatavuutta. Kaupun-
kiympäristön toimiala laatii tilojen käyttäjille vuosittain noin 300 tilojen 
kuntoa, korjauksia ja tutkimuksia käsittelevää tiedotetta, joita on tiedon-
saannin helpottamiseksi alettu syksyllä 2018 julkaista myös verkossa. 
Tiedotteet löytyvät kaupungin sisäilmasivuilta osoitteesta www.hel.fi/si-
sailma. Myös tutkimusraportteja julkaistaan kaupungin sisäilmasivuilla 
pian. Kuntotutkimusraportit ovat olleet jo aiemmin julkisia, ja niitä on toi-
mitettu pyynnöstä kuntalaisille. Sivuilta löytyy lisäksi yleistä tietoa sisäil-
masta sekä toimintaohjeet vanhemmille, jotka epäilevät lapsensa oirei-
levan koulun tai päiväkodin sisäilman takia.

Tiloja koskeviin kuntalaisten asiakirjapyyntöihin vastataan julkisuuslain 
mukaisesti mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. 
Kaupunki järjestää myös aktiivisesti tiedotustilaisuuksia tilojen käyttäjil-
le. Tilaisuuksien konseptia kehitetään edelleen. Tavoitteena on paran-
taa vuorovaikutusta tilojen käyttäjien kanssa. 

Sekä kiinteistöstrategiassa että sisäilmaohjelmassa käsitellään toimia 
rakentamisen laadun varmistamiseksi laajasti muun muassa erilaisten 
toteutusmuotojen käytöstä uuden tai juuri peruskorjatun rakennuksen 
toiminnan varmistamismenettelyihin. Tavoitteena on myös löytää keino-
ja, joiden avulla väistötiloihin voitaisiin ongelmatilanteissa siirtyä nykyis-
tä nopeammin, jos tiloja ei voida korjata riittävän laajasti ja nopeasti.

Kannatamme ehdotusta kytkeä terveydenhuoltopalvelut tiiviimmin mu-
kaan sisäilmaongelmien ratkaisuun. Terveydenhuollon ammattilaisilta 
tarvittaisiin nykyistä systemaattisempaa terveydellisen merkityksen ar-
viointia. Sisäilmaongelmakohteessa toimivat työyhteisöt tarvitsisivat 
enemmän tukea ja luotettavaa tietoa siitä, mitä tutkimustulokset tarkoit-
tavat terveyden kannalta. Sama koskee myös oireilevien lasten van-
hempia ja muita asianosaisia.

Kaupungin toimipisteissä tulisi löytää nopeammin ratkaisuja sisäilmasta 
oireileville. Lisäksi tiedon oireilutilanteesta pitäisi kulkea paremmin ra-
kennusta ylläpitävälle taholle. Tällä hetkellä tietoa saadaan kootusti 
vain koululaisten ja kaupungin työntekijöiden oireilusta ja sairastavuu-
desta. Tiedonsaantia muiden asiakasryhmien oireilusta olisi hyvä pa-
rantaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anna Saarinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33196

anna.saarinen(a)hel.fi
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 194

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana 30.5.2018 teke-
mää vasemmistoliiton maailman puhtain sisäilma Helsinkiin-valtuustoa-
loitetta. 

Lautakunta ei ota kantaa aloitteessa esitettyihin yksittäisiin teknisiin toi-
menpiteisiin vaan toteaa, että kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon 
mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tar-
vitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuk-
sesta, yllä- ja kunnossapidosta sekä siihen liittyvästä ohjeistuksesta. 
Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivouksesta sekä 
ilmoittaa kiinteistöjen merkittävästä käyttäjämäärän kasvusta ympäris-
töpalveluille. Asiantuntijuus sisäilma-asioissa ja talotekniikkaan liitty-
vässä ohjeistuksessa on kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Investointiohjelma

Lautakunta toteaa lisäksi, että sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat pitkäaikainen ongelma Suomessa ja Helsingissä. 
Kaupungin nykyinen tilanne on hahmotettavissa investointiohjelman ta-
lonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2019−2028, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöihin 
on ohjelmoitu 131 hanketta, joista 58 on perusparannushanketta sekä 
osa uudisrakentamisesta huonokuntoisten rakennusten korvaavia 
hankkeita. Rakentamisohjelma päivitetään vuosittain. 

Kiinteistöstrategia
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 
kokouksessaan 27.9.2017. Kiinteistö-strategia, jollaista kaupungilla ei 
ole aiemmin ollut, laaditaan osaksi kaupunkistrategiaa. Tulevan kiin-
teistöstrategian tavoitteena on määrittää sekä tilankäytölle että kaupun-
gin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tuke-
vat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluille ter-
veelliset ja turvalliset tilat. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita

Riittävä kunnossapito

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. Kaupungilla käytössä olevista tarve-
kartoituksista, kyselyistä, kiinteistökierroksista ja kuntoarvioista huoli-
matta kaupungin nykyinen korjausvelka on noin 1250 milj. euroa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia on kaupunki 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa, jota lisätään val-
tuustokauden aikana noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi on linjattu, että 
jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja eli huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. 
Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiatehokkuusta-
voitteissa. Valtuustoaloitteen mukaisesti lautakunta katsoo, että raken-
nusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, kunnossapidon kehittämi-
nen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit ovat lähtökohtia tilanteen 
parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

Rakentamisen laatu

Hyvä suunnittelu ja riittävä suunnittelun ohjaus luovat edellytykset laa-
dukkaalle rakentamiselle. Riittävien lähtötietojen ja ohjeistusten pohjal-
ta ammattitaitoisesti laaditut suunnitelmat ovat välttämätön edellytys 
turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Suunnitelmien ja to-
teutuksen ohjeistusta ja laadunvarmistusta, niiden todentamista, doku-
mentointia, seurantaa ja riskianalyysiä osana rakennushanketta on ke-
hitettävä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

Uusia hanke- ja toteutusmalleja kokeilemalla voidaan käyttäjät, suunnit-
telijat ja toteuttajat osallistaa ja vastuuttaa kestäviin ja ylläpitoa helpot-
taviin teknisiin- ja materiaaliratkaisuihin.
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Sisäilmaohjelma

Sisäilmaohjelma on osa kiinteistöstrategiaa ja se tuleen sisältämään 
konkreettiset toimenpide-esitykset ja prosessikuvaukset sisäilmaongel-
man ennaltaehkäisyyn Helsingissä.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27% on rakennet-
tu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelman vuoksi oireileville asiakkaille 
ja henkilökunnalle. Kuitenkin saadun palautteen perusteella ohjeistusta 
ja toimintatapoja pitää edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja yhtenäistää 
toimialalla ja koko kaupungissa. Lautakunta toteaa, että rakennusten 
kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti löydettävissä 
kaupungin verkkosivuilla.

Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.  

Lautakunta toteaa vielä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakkaana on noin 140 000 lasta, nuorta sekä aikuisopiskelijaa ja pal-
veluja toteuttaa noin 13 000 ammattilaista. Toimintaa järjestetään yli 
700 toimipisteessä. Toimialan strategiset teemat tasa-arvoinen kaikkien 
oppijoiden Helsinki, hyvinvoiva oppiva helsinkiläinen, koko kaupunki 
oppimisen ympäristönä sekä merkittävä väestönkasvu ja toimialan pal-
velujen lakisääteisyys edellyttävät palvelujen toteuttamiseksi toimintaa 
tukevat, oikea-aikaiset, joustavat, mutta ennen kaikkea terveelliset ja 
turvalliset tilat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että sisäilmaohjelman ete-
neminen tuodaan säännöllisesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa var-
ten.

Käsittely

18.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lause "Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi oireileville
asiakkaille ja henkilökunnalle." muutetaan muotoon "Helsingillä on 
myös toimintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmien vuoksi oireileville 
asiakkaille ja henkilökunnalle."

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lautakunnan lausunnon viimeisen osion (otsikolla 
Sisäilmaohjelma) toisen kappaleen loppuun: "Lautakunta toteaa, että 
rakennusten kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti 
löydettävissä kaupungin verkkosivuilla."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta edellyttää, että sisäilmaohjelman eteneminen tuodaan säännölli-
sesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa varten."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 173

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on laatimassa kiinteistöstrate-
gian, joka sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien raken-
nusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan vasemmistoliiton val-
tuustoryhmän aloitteen toimenpidelistassa on useita hyviä ehdotuksia, 
joilla voidaan edistää sisäilmaongelman ratkaisua. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kuitenkin korostaa, että koulu- ja päi-
väkotitiloihin keskittyminen ei riitä lasten ja nuorten näkökulmasta. Hel-
singissä hyödynnetään koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tila-
na. Tämä entisestään lisää museoiden, kirjastojen, kulttuuritalojen, 
nuorisotilojen ja liikuntapaikkojen jo entuudestaan korkeaa käyttöastet-
ta. Aktiivisesti harrastavat lapset ja nuoret viettävät näissä tiloissa huo-
mattavan osan aikaa viikoittain ympärivuoden.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sisäilmaohjelmassa on 
huomioitava myös helsinkiläisten palveluita tuottavat yksityiskoulut, yk-
sityiset päiväkodit ja Helsingin kaupungin konsernin yritykset ja yhtei-
söt. 

Ryhmäaloitteessa esitetyn riittävän rahoituksen varmistamisessa kun-
nossapidolle ja kiinteistönhoidolle on tarpeen huomioida, että kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa omien koh-
teidensa ylläpidosta. Rahoituksen lisäksi tarvitaan myös osaamista ja 
riittävästi henkilöstöresursseja sisäilmaongelman ratkaisukohtiin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi
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§ 740
V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäil-
maongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi

HEL 2018-004200 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyiksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami aloite Kvsto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan sisäilmaongelmaisten kaupungin kiinteistöjen selvittämistä.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistra-
tegian 2017-2021 osaksi laaditaan kiinteistöstrategia. Sen tavoitteena 
on määrittää tilankäytölle ja kaupungin kiinteistöomaisuudelle sellaiset 
tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat kaupunkistrategian toteuttamis-
ta sekä varmistavat palveluille terveelliset ja turvalliset tilat. Kiinteistöst-
rategian liitteeksi laaditaan sisäilmaohjelma. Valmisteilla olevan sisäil-
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maohjelman tavoitteena on, että kaupungin tiloissa on hyvä sisäilma ja 
tilojen käyttäjien tyytyväisyys sisäilmaan paranee.

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta. Korjausvelkaa kau-
pungin rakennuskannassa on noin 1,25 miljardia euroa. Vuodesta 2017 
alkaen talonrakennuksen investointitasoa on nostettu merkittävästi. 
Vuonna 2018 korjausten ja korvaavien investointien taso kattaa ensim-
mäisen kerran rakennuskannan vuosittaisen kuluman. Tulevina vuosi-
na investointitaso ylittää jo kuluman, mutta pitkällä aikavälillä syntyneen 
korjausvelan kurominen umpeen pelkästään investointien avulla kestää 
vielä noin 20 vuotta. 

Kaupungilla on ollut 2000-luvun alkupuolelta käytössä tietojärjestelmä, 
johon tallennetaan mm. rakennusten tutkimukset, todetut vauriot, toi-
menpide-ehdotukset, huoltopyynnöt, tiedotteet jne. Järjestelmä mah-
dollistaa esimerkiksi tilaston laatimisen eri tutkimustyypeistä tai raken-
nuksissa havaituista vaurioista. Vuosina 2008-2017 kaupunki on teettä-
nyt yli 2 200 tutkimusta lähes 900 rakennuksessa. Tutkimuksista val-
taosa (yli 60 %) on kohdistunut rakennuksen sisäilmastoon, kosteus-
tekniseen kuntoon tai ilmanvaihtoon. Tutkimuksista noin puolet on ollut 
ongelmalähtöisiä ja loput perusparannushankkeita tai seurantaa varten 
tehtyjä. Tutkimuksessa on havaittu yli 6 600 vauriota, jotka voidaan ja-
kaa eri vauriotyyppeihin. Yleisimpiä vauriotyyppejä ovat kosteus- ja 
mikrobivauriot (24 %), ilmanvaihto-ongelmat (16 %), epäpuhtauksien 
kulkeutuminen (9%), vaurioriskit (9 %), ikääntyminen (8%) ja rakenteel-
liset vauriot (6%). Rakennusosien mukaan jaoteltuina yleisimmin vau-
rioituneita rakenteita olivat alapohjat ja muut maanvastaiset rakenteet 
(22 %), ilmanvaihtojärjestelmät (20%), julkisivut (15 %) ja vesikatot tai 
yläpohjat (10 %).              

Osa todetuista vaurioista heikentää rakennusten sisäilman laatua ja 
osa ei. Vauriot pyritään korjaamaan mahdollisimman pian ja korjauksia 
priorisoidaan siten, että mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat ongel-
mat hoidetaan kiireellisempinä kuin viihtyisyyshaittaa aiheuttavat ongel-
mat. Korjauksia hoidetaan ongelmien laajuudesta ja korjausten kustan-
nuksista riippuen joko rakennuksen ylläpitoon kuuluvina kunnossapito-
korjauksina tai investointimäärärahoilla toteutettavina korjaushankkei-
na.

Kaupunki kehittää jatkuvasti toimintaansa sisäilmaongelmien ratkaise-
miseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kaupunki toimii aktiivisesti valtakun-
nallisissa sisäilmaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten 
kansallisen sisäilma- ja terveysohjelman valmistelussa ja laatimisessa 
sekä kuntien sisäilmaverkostossa, jossa linjataan toimintatapoja hyvän 
sisäilman varmistamiseksi. Kaupungin sisäilmaryhmän toiminta on 
käynnistynyt organisaatiouudistuksen jälkeen uudelleen. Ryhmän teh-
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tävänä on kehittää sisäilmaongelmien ratkaisuprosesseja sekä linjata 
toimintatapoja ja työnjakoa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami aloite Kvsto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 699

HEL 2018-004200 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.10.2018 § 520

HEL 2018-004200 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin tavoit-
teena on, että sen palvelurakennuksissa on hyvä sisäilma. Kaupungilla 
on ollut noin kymmenen vuoden ajan käytössään toimintamalli sisäil-
maongelmien ratkaisemiseksi. Siinä kuvataan sisäilmaongelman ratkai-
suprosessin eteneminen sekä ongelmanratkaisuun osallistuvat tahot ja 
heidän tehtävänsä. 

Toimintamallia ja siihen liittyvää viestintäohjetta uudistetaan parhail-
laan. Kehitystarpeet liittyvät muun muassa korjausprosessin vastuun-
jaon selkeyttämiseen, korjausten dokumentointiin sekä tilanteisiin, jois-
sa sisäilmaongelman takia joudutaan siirtymään väistötiloihin. Sisäil-
maongelmien ehkäisemiseen ja korjaamiseen tähtäävät myös valmis-
teilla olevat kaupungin kiinteistöstrategia ja sisäilmaohjelma. 

Kaupunki omistaa runsaat 2 000 rakennusta, joiden korjausvelka on 
mittava, noin 1,25 miljardia euroa. Talousarvion 2018 valmistelun yh-
teydessä 10-vuotisen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
vuotuista investointimäärärahaa korotettiin noin 30–70 miljoonalla eu-
rolla ja talousarvioehdotuksen 2019 raamissa vuotuista investointimää-
rärahaa korotettiin edelleen 5–15 miljoonalla eurolla. Kun kaupungin ra-
kennusten vuosittainen kuluma on noin 160 miljoonaa euroa, vuosi-
kymmenten aikana syntyneen korjausvelan umpeen kurominen pelkäs-
tään investointien avulla kestää arviolta 20 vuotta.

Kun kaupunki laatii investointiohjelmaa rakennushankkeista, lähtökoh-
tana on kaikkien toimitilojen ja varsinkin koulurakennusten ja päiväko-
tien käyttökelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistami-
nen. Kaupungin strategian linjausten mukaisesti talousarvion 2019 ta-
lonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 5-vuotiskau-
della 2019–2023 on varauduttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
korjaus- ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 780 mil-
joonalla eurolla. Kaudella toteutetaan noin 70 koulu- ja päiväkotiraken-
nuksen perusparannukset tai korvaavat uudisrakennukset.

Kaupungilla on ollut 2000-luvun alkupuolelta käytössä tietojärjestelmä, 
johon tallennetaan muun muassa rakennusten tutkimukset, todetut 
vauriot, toimenpide-ehdotukset, huoltopyynnöt, tiedotteet ym. tiedot. 
Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi tilaston laatimisen eri tutkimustyy-
peistä tai rakennuksissa havaituista vaurioista. Vuosina 2008–2017 
kaupunki on teettänyt yli 2 200 tutkimusta lähes 900 rakennuksessa. 
Tutkimuksista valtaosa (yli 60 %) on kohdistunut rakennuksen sisäil-
mastoon, kosteustekniseen kuntoon tai ilmanvaihtoon. Tutkimuksista 
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noin puolet on ollut ongelmalähtöisiä ja loput perusparannushankkeita 
tai seurantaa varten tehtyjä. Tutkimuksissa on havaittu yli 6 600 vaurio-
ta, jotka voidaan jakaa eri vauriotyyppeihin. Yleisimpiä vauriotyyppejä 
olivat kosteus- tai mikrobivauriot (24 %), ilmanvaihto-ongelmat (16 %), 
epäpuhtauksien kulkeutuminen (9 %), vaurioriskit (9 %), ikääntyminen 
(8 %) ja rakenteelliset vauriot (6 %). Rakennusosien mukaan jaoteltui-
na yleisimmin vaurioituneita rakenteita olivat alapohjat ja muut maan-
vastaiset rakenteet (22 %), ilmanvaihtojärjestelmät (20 %), julkisivut (15 
%) ja vesikatot/yläpohjat (10 %). 

Rakennusten luokittelemiseksi sisäilmaongelmaisiin ja -ongelmattomiin 
ei ole olemassa yksiselitteisiä kriteerejä. Tiloissa ei välttämättä oireilla, 
vaikka siellä olisi sisäilman laatua heikentäviä vaurioita tai puutteita. 
Toisaalta rakennuksessa voidaan oireilla, vaikka tiloista ei löydetä tek-
nistä tai rakenteellista syytä oireilulle. Lisäksi vauriot voivat olla laaja-
alaisia tai paikallisia. Esimerkiksi 3 000 m²:n rakennuksessa vaurio voi 
kohdistua yhteen 50 m²:n tilaan. Tällöin koko rakennuksen luokittelu si-
säilmaongelmaiseksi olisi kyseenalaista. 

Osa todetuista vaurioista heikentää rakennusten sisäilman laatua ja 
osa ei. Vauriot pyritään korjaamaan mahdollisimman pian ja korjauksia 
priorisoidaan siten, että mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat ongel-
mat hoidetaan kiireellisempinä kuin viihtyisyyshaittaa aiheuttavat ongel-
mat. Korjauksia hoidetaan ongelmien laajuudesta ja korjausten kustan-
nuksista riippuen joko rakennuksen ylläpitoon kuuluvina kunnossapito-
korjauksina tai investointimäärärahoilla toteutettavina korjaushankkei-
na.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa on vuosittain varattu 
ns. kohdentamatonta korjausrahaa, jolla on voitu toteuttaa tutkimuksis-
sa todettuja kiireellisiä sisäilmakorjauksia nopeasti. Osa sisäilmahai-
toista voidaan korjata myös kiinteistönhuollon toimenpiteillä.

Kaupunki on ottanut käyttöön uusia toteutusmuotoja rakentamisen laa-
dun kehittämiseksi. Käynnissä ovat muun muassa ensimmäiset allians-
simallilla ja elinkaarimallilla toteutettavat rakennushankkeet. Kiinteis-
töstrategiassa ja sisäilmaohjelmassa nostetaan esiin useita toimenpitei-
tä, joilla rakentamisen ja rakennusten kunnossapidon laatua kehite-
tään. 

Työterveys Helsingiltä saadun tiedon mukaan noin 500 henkilöä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan henkilökunnasta ottaa vuosittain sisäil-
maongelmaepäilyn esille työterveyshuollossa. Tähän mennessä vuo-
den 2018 aikana sisäilmaoire-epäilyn on tuonut työterveyshuollossa 
esille noin tuhat henkilöä kaupungin noin 40 000 työntekijästä. Koulu-
terveydenhuollon tekemiä terveydellisten olojen valvontailmoituksia on 
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kuluvan vuoden aikana tehty 72 kappaletta koskien 26 rakennusta.  Yk-
sittäiset ilmoitukset voivat koskea yhtä tai useampaa oppilasta.

Kaupunki kehittää jatkuvasti toimintaansa sisäilmaongelmien ratkaise-
miseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Helsinki toimii aktiivisesti valtakun-
nallisissa sisäilmaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten 
kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman 2018–2028 valmistelussa ja 
kuntien sisäilmaverkostossa. Kaupungin sisäilmaryhmän toiminta on 
käynnistynyt organisaatiouudistuksen jälkeen uudelleen kesällä 2018. 
Ryhmän tehtävänä on muun muassa kehittää sisäilmaongelmien rat-
kaisuprosesseja sekä linjata yhteisiä toimintatapoja ja työnjakoa.

Käsittely

30.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään lausuntoon: "Lautakunnalle laaditaan tarkka tutki-
mus, listaus, kustannusarvio ja kuntoluokitus niistä sisäilmaongelmai-
sista kiinteistöistä, joita tällä hetkellä on käytössä sekä aikataulusta mi-
ten korjaukset on tarkoitus käytännössä toteuttaa.”

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään lausuntoon kolmannen kappaleen toiseksi virk-
keeksi: "Toimintamalli ja siihen liittyvä viestintäohjeistus valmistellaan 
kevääseen 2019 mennessä".

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään lausuntoon: "Lautakuntaan tuodaan vuosittain 
kaupungin sisäilmaryhmän selvitys sisäilmaongelmien torjumisen toi-
menpiteistä".

Mai Kivelän vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

23.10.2018 Pöydälle

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Saarinen, tiimipäällikkö: 310 33196

anna.saarinen(a)hel.fi
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§ 741
V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja 
muiden toimielinten kokousten avoimuudesta

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että 
kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja pääasiassa julkisia asioita 
käsittelevien jaostojen tulisi kokeilla ainakin osittain avoimia kokouksia 
tällä valtuustokaudella. Kokouksia tulisi ensisijaisesti lähettää verkossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimivalta päättää kokouksen pitämises-
tä julkisena on jokaisella toimielimellä itsellään. Harkinta on aina ta-
pauskohtaista. Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintu-
neesti katsottu, että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pää-
säännöstä. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etukä-
teen esittelijän esityksestä.

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsi-
tellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on 
myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta 
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kokouksesta tieto (tiedottaminen laajasti) sekä seurata kokousta (ko-
koustila, verkkolähetys). Kokoustilassa on varauduttava yleisön saapu-
miseen, mutta mitään erityisiä kriteerejä tilan koon puolesta ei ole ase-
tettavissa.

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan 
Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen 
ja läpinäkyvyyteen.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimieli-
men kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päät-
tää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädet-
ty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimie-
limen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan 
sähköisesti.

Aloitteen mukaisen toiminnan järjestämisellä ei ole merkittäviä talousar-
viovaikutuksia. Kokouksen lähettäminen Helsinki-kanavalla on mahdol-
lista. Huomiota tulee kiinnittää kokoustiloissa, joita ei ole suunniteltu vi-
deointiin, erityisesti äänen laatuun (mahdollinen tarve lisämikrofoneille). 
Kustannukset ovat korkeammat, mikäli ulkopuolinen taho hoitaa vi-
deoinnin. Toteutus lienee mahdollista edullisemmin, mikäli esimerkiksi 
toimialan henkilökunta voi käyttää tarkoitusta varten hankittavaa kame-
raa. Tällöin kuitenkin riskinä on kyseisen henkilön mahdollisuudet ja 
osaaminen käyttää kameraa ja lähetykseen tarvittavaa tietokonetta 
myös toimintahäiriöiden sattuessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
lähetyksen tekniseen toimintavarmuuteen, koska kyse on kokouksesta, 
joka on päätetty pitää julkisena.

Koska julkisen kokouksen järjestäminen kuuluu kunkin toimielimen 
omaan toimivaltaan, kaupunginhallitus toteaa, että aloite ei anna aihet-
ta enempiin toimenpiteisiin.

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

Vastaus on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston ja viestintä-
osaston yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 700

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 742
V 28.11.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuok-
rantasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän si-
tomisesta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin

HEL 2018-006845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään 
keinot sitoa vuokrat Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin 
sekä tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi uudelle vuokrantasaus-
mallille.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus 
Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 5 (1 poissa).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Honkasalo Veronika, Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokranta-
sausjärjestelmä on arvioitava hyvinvointi- ja segregaationäkökulmasta 
ja sidottava Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin. Uudessa 
vuokrantasausmallissa tulisi varmistaa, ettei yksikään asunto millään 
alueella kaupungissa ylitä Kelan määrittämiä hyväksyttyjen kohtuullis-
ten asumismenojen kattoa asunnon laskennalliselle asukasmäärälle. 

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

Kaupunginhallitus toteaa, että Hekan vuokrantasausjärjestelmän uudis-
taminen on Hekan näkökulmasta ollut välttämätöntä erityisesti asukkai-
den yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Hekan perustamisen jälkeen 
vuokranmääritys on edelleen ollut aluekohtaista, vaikka pääomavuokrat 
ovatkin olleet tasauksen piirissä koko Hekan olemassaolon ajan. Tämä 
on tarkoittanut 21 erilaista tapaa tasata kustannuksia ja määrittää vuok-
ria. Asukkaiden kannalta tilanne on ollut epäoikeudenmukainen, sillä 
vuokra ei ole perustunut yhteen yhtenäiseen järjestelmään eivätkä erot 
vuokrissa ole olleet tarkoituksenmukaisia talon käyttöarvo huomioiden. 
Hekan näkökulmasta on tärkeää, että Suomen suurimman vuokranan-
tajan vuokrat tasataan oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Vuokranta-
sausjärjestelmän uudistamisella yhtenäistetään Hekan sisäisiä käytän-
töjä ja on siten luonnollinen osa Hekan perustamisen jälkeen tapahtu-
vaa kehittämistä.
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Uudessa vuokrantasausjärjestelmässä vuokra muodostuu kahdessa 
vaiheessa. Ennen ensimmäistä vaihetta lasketaan, kuinka suuret kulut 
vuokrilla pitää kattaa. Hekan omakustannusvuokra muodostuu hoito- ja 
pääomakuluista, joista merkittävimpiä ovat kiinteistöjen korjaukset ja 
muut hoitokulut, lainojen lyhennykset ja korot, energia ja jätehuolto, 
tontinvuokrat, kiinteistöverot sekä palkat ja palkkiot. Ensimmäisessä ta-
sausvaiheessa kokonaiskulut tasataan alueellisiksi keskivuokriksi ver-
tailuvuokria hyödyntäen. Vertailuvuokrien lähteenä käytetään Kiinteistö-
tieto Oy:n (KTI) puolueetonta vuokratietokantaa. Toisessa vaiheessa 
tehdään tasaus kunkin alueen sisällä eli siirrytään alueellisista keski-
vuokrista kohteiden keskivuokriin. Alueilla jaetut kokonaiskulut tasataan 
alueen kohteille käyttöarvon perusteella. Käyttöarvoon vaikuttavia teki-
jöitä on mm. kohteen tekninen ikä, kohteen sijainti alueen sisällä sekä 
kohteen laatu ja varustelutaso. Kohteet pisteytetään painokertoimia 
käyttäen. Suurin painokerroin on kohteen teknisellä iällä (35 %). Pistey-
tyksessä verrataan alueen kohteita ja niiden ominaisuuksia keskenään. 
Pisteytyksen perusteella muodostuu jokaisen yksittäisen kohteen keski-
vuokra. 

KTI:n vuokratietokanta valittiin vertailuvuokrien lähteeksi kattavuutensa 
vuoksi. KTI:n Helsingin vuokrasopimuskantaan kuuluu noin 20 000 so-
pimusta. Esimerkiksi Tilastokeskuksen vuokratilastokannassa on vain 
joitakin satoja sopimuksia ja tilastot perustuvat mm. puhelimitse tehtyyn 
työvoimatutkimuksen otantaan. Myös aluejako on kovin karkea, Helsin-
gin neljä kalleusaluetta.

Aloitteessa esitettyä vuokrantasausjärjestelmän sitomista Kelan määrit-
tämiin kohtuullisiin asumismenoihin ei voida myöskään pitää tarkoituk-
senmukaisena, koska kyseessä on valtion vuosittain määrittämät elin-
kustannusindeksiin sidotut rajat enimmäisasumismenoille. Hekan toi-
minta perustuu omakustannusperiaatteelle, joten vuokranmuodostuk-
sen tulee lähteä siitä käsin. Kattavan otannan (noin 42 000 asuntoa) 
mukaan 1,7 % Hekan nykyisistä ja 2,9 % uusista vuokrista ylittää Kelan 
Helsingille asettamat enimmäisasumismenot (1 hengen ruokakunta 
508 euroa/kk ja 4 hengen ruokakunta 1095 euroa/kk). 

Kaupunginhallitus toteaa, että Hekan vuokrat tulevat olemaan vuonna 
2019 keskimäärin 0,66 % vuoden 2018 vuokria korkeammat. Keski-
vuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 11,69 euroa/kk/m², kun kulu-
vana vuonna keskivuokra on ollut 11,61 euroa/kk/m². Alueelliset keski-
vuokrat ovat 10,98–12,99 euroa/kk/m². Uuden vuokrantasausmallin an-
siosta keskivuokra laskee tai pysyy lähes ennallaan yli puolessa Hekan 
kohteista (kuva 1). Hekan tasausmallin piirissä on 489 kohdetta, yh-
teensä noin 46 000 asuntoa. Näistä 216 kohteessa keskivuokra laskee. 
Tuntuva, yli viiden prosentin lasku tulee 54 kohteen keskivuokraan. 
Suurimmat, 6–7 prosentin, vuokranalennukset tulevat 20 Hekan koh-
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teen keskivuokraan. 39 kohteessa keskivuokra pysyy lähes ennallaan 
eli vuokran muutos on välillä +0,5 ja -0,5 prosenttia. Keskivuokra nou-
see 226:ssa Hekan kohteessa. Yli viiden prosentin vuokrannousu on 
kuitenkin tulossa vain 85 kohteeseen. Suurimmat vuokrankorotukset 
kohdistuvat juuri peruskorjauksesta valmistuneisiin kohteisiin, joissa 
asumisen taso on parantunut merkittävästi. Tällainen 8–10 prosentin 
vuokrankorotus on tulossa kolmeen Hekan kohteeseen.

Kuva 1. Keskivuokran muutoksen määrä Hekan kohteissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että keskeinen keino vaikuttaa segregaatioon 
on hallinta- ja rahoitusmuotojen alueellinen sekoittaminen sekä uusilla 
alueilla että täydennysrakentamisessa. Hallintamuotojen sekoittamisen 
lisäksi segregaatioon vaikuttavat vuokra-asuntojen, myös vapaarahoit-
teisten ja muiden kuin Hekan omistamien ara-vuokra-asuntojen, asu-
kasvalinnat. Eriytymiskehitykseen voidaan vaikuttaa myös liikenneyh-
teyksien ja palvelutarjonnan lisäämisellä sekä lukusilla muilla alueen 
turvallisuutta ja imagoa lisäävillä toimenpiteillä.

Uuden vuokrantasausjärjestelmän segregaatiovaikutuksia voidaan pi-
tää vähäisinä. Vuokrankorotukset ovat kokonaisuutena maltillisia ja yli 
puolessa kohteita vuokra laskee tai pysyy ennallaan. Vuokrat nousevat 
eniten esikaupunkivyöhykkeen mittavasti peruskorjatuissa kohteissa 
kuten Myllypurossa, Maunulassa ja Malminkartanossa. Siten asukkai-
den siirtyminen laajamittaisesti keskustan ydinalueilta kohti esikaupun-
kivyöhykettä ei ole todennäköistä. On myös vaikea ennustaa, minkälai-
sia valintoja asukkaat todellisuudessa tekevät. Hekan kohteiden kohen-
tuminen esikaupunkikaupunkivyöhykkeellä voi parhaimmillaan nostaa 
kohteiden ja alueiden imagoa ja siten vaikuttaa myönteisesti segregaa-
tiokehitykseen.
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Kaupunginhallitus toteaa, että laskennallista vuokrantasausmallia on 
esitelty kaupunginhallituksen konsernijaostolle valmistelun aikana mar-
raskuussa 2017. Myös Hekan hallitukselle on esitelty työn eri vaiheita. 
Joulukuussa 2017 Hekan hallitus hyväksyi laskennallisen mallin ja siir-
tymisen kokonaisvuokrajärjestelmään. Lokakuun alussa 2018 Hekan 
hallitus vahvisti uuden vuokratasausjärjestelmän mukaan määrittyvät 
vuokrat vuodelle 2019.

Myös asukasyhteistyö on ollut tiivistä valmistelun aikana. Uuden vuok-
rantasausjärjestelmän valmisteluun liittyi työryhmä, johon kuului asuka-
sedustus. Myös Hekan hallituksessa on asukasedustus. Uutta lasken-
nallista vuokrantasausmallia esiteltiin lisäksi 21 alueelliselle vuokralais-
toimikunnalle alkusyksystä 2017 ja vuokralaisneuvottelukunnalta on 
pyydetty lausunto. Valmisteluvaiheessa asiaa esiteltiin myös Aralle, ja 
Aran näkökulmasta muutos on tarkoituksenmukainen.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että vuokrantasausjärjestelmä oli joka 
tapauksessa uudistettava. Vuokria on tasattu jo aiemmin, mutta Hekas-
sa ei ole ollut yhdenmukaista tapaa vuokrien tasaamiseen. Uuden jär-
jestelmän etuna on, että vuokrat tasataan alueittain ja kohteittain aiem-
paa tasapuolisemmin ja ymmärrettävämmin. Hekalla asutaan jatkossa-
kin keskimääräistä vuokratasoa edullisemmin, eikä uusi vuokranta-
sausmalli sinällään vaikuta keskivuokran määrään. Hekan kokonais-
vuokra määräytyy jatkossakin omakustannusperiaatteella. Asukkailta 
peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteis-
töjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon ja hallinnon menot. Segregaa-
tio- ja hyvinvointivaikutuksiltaan tasausjärjestelmän muutos näyttäytyy 
vähäisenä.

Vielä kaupunginhallitus toteaa, että aloitevastaus on valmisteltu yhteis-
työssä Helsingin kaupunginkanslian ja Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n (Heka) kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Honkasalo Veronika, Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 702

HEL 2018-006845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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§ 743
V 28.11.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin 
työnhaun käyttöönottamiseksi

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään seuraava virke:

"Kaupunginhallitus edellyttää, että haastattelua edeltävät vaiheet rekry-
toinnissa olisivat uuden rekryjärjestelmän käyttöönoton jälkeen pää-
sääntönä anonyymeja."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Anna Vuorjoen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämi-
sen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 37 muuta valtuutettua ovat 
31.5.2018 päivätyssä aloitteessaan (liite 1) esittäneet, että Helsingin 
kaupunki ottaisi käyttöön anonyymin rekrytoinnin.

Anonyymillä työnhaulla edistetään mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Me-
netelmä pyrkii edistämään mahdollista tahatonta syrjintää kohtaavien 
henkilöiden mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi. 

Täysin anonyymissä rekrytoinnissa hakemuksesta poistetaan näkyvistä 
hakijan nimi, syntymäaika, osoite, äidinkieli, sukupuoli ja muu sellainen 
tieto, joka voi tietoisesti tai tiedostamatta vaikuttaa rekrytoivan esimie-
hen valintoihin. Haastatteluvalinnat tehdään tietämättä em. seikkoja ha-
kijoista. Osittain anonyymissä haussa voidaan esimerkiksi tuottaa vain 
hakijayhteenveto nimettömänä. Prosessi on kummassakin tapauksessa 
anonyymi tai nimetön vain haastatteluun asti.

Nykytilanne

Kaupunginhallitus toteaa, että anonyymiä rekrytointia on kaupunkiorga-
nisaatiossa kokeiltu kuluneiden vuosien aikana yksittäisiin tehtäviin rek-
rytoitaessa. Näistä kokemuksista sekä menetelmän eduista, haasteista 
ja toteuttamismahdollisuuksista on tehty kaupungin sisäisiä kyselyjä ja 
selvityksiä, joista viimeisimpänä kaupunginhallitukselle toimitettu selvi-
tys kaupungin kokemuksista anonyymin rekrytoinnin kokeiluissa 
(15.6.2018, liite 2). 

Hyvästä tavoitteestaan huolimatta täysin anonyymiin rekrytointiin liittyy 
pulmia. Keskeinen haaste on, että kun suurin osa hakemuksen tiedosta 
joudutaan peittämään, hakijan osaamisesta ja kyvykkyydestä on enää 
vaikea saada ymmärrettävää kuvaa. Juuri osaamisen ja kyvykkyyden 
tulisi kuitenkin olla olennainen peruste haastatteluun valinnalle. Toinen 
merkittävä haaste liittyy menetelmän työläyteen, joka johtuu muun 
muassa järjestelmätuen puutteesta. Kun anonymisointi joudutaan teke-
mään käsin, prosessista tulee normaalia monivaiheisempi ja se sitoo 
runsaasti aikaa ja henkilötyötä. Tämä on ristiriidassa muun muassa 
rekrytointien tehokkuuden parantamiseen tähtäävien tavoitteiden kans-
sa. Kaupungin johtoryhmä on valinnut rekrytointiprosessien läpimenoa-
jan yhdeksi lean-tarkastelun kohteeksi (Palveluprosessien leanaus).  

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialat ja liikelaitokset ovat voineet to-
teuttaa rekrytointeja anonyymeinä ja siihen kannustetaan. Menetelmän 
käyttö on perustelluinta erikseen määritellyissä tehtävissä toimialan tai 
liikelaitoksen tarpeiden ja työvoiman saatavuustilanteen mukaan. 

Järjestelmätukea menetelmän käyttöön ei tällä hetkellä ole. Kesällä 
2019 käyttöön otettava uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa osittain 
anonyymin rekrytoinnin (hakijoiden raportointi nimettömänä).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 72 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/10
19.11.2018

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

Laadukkaassa rekrytoinnissa toteutuu yhdenvertaisuus

Anonyymin rekrytoinnin kautta parhaimmillaan saavutettavat hyödyt 
ovat tavoiteltavia. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen rekrytointitapa on 
linjassa kaupungin strategian ja henkilöstöpoliittisten periaatteiden 
kanssa.

Ratkaisu yhdenvertaisuuden toteutumiseen ei kuitenkaan löydy yksittäi-
sestä menetelmästä tai menetelmän mahdollistavasta järjestelmästä, 
vaan pohjimmiltaan kyse on rekrytointiosaamisesta ja -ajattelusta. On-
nistuakseen rekrytointien tulee olla tavoitteellisia ja hyvin suunniteltuja, 
ja tehtävänkuvien koulutus-, kokemus- ja osaamisvaatimuksineen tulee 
olla huolellisesti mietittyjä. Rekrytointiprosessin eri vaiheet suunnittelus-
ta valintaan tulee osata toteuttaa siten, että niissä huomioidaan hakijoi-
den syrjimätön kohtelu. Ilmoituksessa ilmoitettujen valintakriteerien tu-
lee ohjata valintaa läpi prosessin, taustatekijöistä riippumatta. Kaikki tä-
mä edellyttää osaamista ja huolellista paneutumista rekrytointeihin.

Esimiesten rekrytointiosaamisen kehittämisellä ja anonyymillä rekry-
toinnilla on sama tavoite – rekrytoinnin toteuttaminen henkilöneutraalisti 
ja tasapuolisesti, jolloin varmistuu myös hyvä hakijakokemus. Kaupun-
ginkanslian henkilöstöosasto on viime vuosien aikana panostanut rek-
rytointiosaamisen edistämiseen mm. kouluttamalla säännöllisesti esi-
miehiä ja HR-henkilöstöä. Tämä työ jatkuu, mutta samalla voi olla tar-
peen tarkastella, onko tarjonta riittävää vai tulisiko rekrytointiin liittyvää 
koulutusta olla tarjolla enemmän, säännöllisempänä ja monipuolisem-
pana. Henkilöstöosaston tuottaman koulutuksen lisäksi osa toimialoista 
tuottaa omaa rekrytointikoulutusta esimiehilleen.

Toisaalta kouluttaminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös muita tekoja. 
Esimerkiksi muun kielisten entistä parempi rekrytoituminen kaupungin 
esimies- ja asiantuntijatehtäviin edellyttää myös säännösten purkamis-
ta, joka ei aina ole yksittäisen esimiehen tai hänen esimiehensä päätet-
tävissä, esimerkiksi kun kyse on virasta. Kielitaitovaatimusten kohdalla 
on tarpeen käyttää tarkkaa harkintaa, missä tehtävissä erinomainen 
suomen kielen kirjallinen taito tai tyydyttävä ruotsin kielen taito on to-
della tarpeen tehtävän hoitamiseksi, jotta vaatimus ei rajaa hakijoita ai-
heettomasti. Koulutusvaatimusten kohdalla on tarpeen miettiä muun 
muassa, miten tunnistamme ja tunnustamme ulkomailla suoritettuja tut-
kintoja etenkin silloin, kun tehtävään liittyvä koulutusvaatimus ei tule 
lainsäädännöstä. Tämä kaikki on taustatyötä, jota tulee tehdä proaktii-
visesti.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että hyväksymässään henkilöstön yhdenver-
taisuussuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä (Khs 18.6.2018, 
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§449) on yhtenä toimenpiteenä nostettu esiin nimettömän rekrytoinnin 
edistäminen ja sen selvittäminen, miten uutta kesällä 2019 käyttööno-
tettavaa rekrytointijärjestelmää voidaan hyödyntää rekrytointien toteut-
tamiseksi nimettömänä. Myös valmisteilla olevan tasa-arvosuunnitel-
man toimenpiteissä vuosille 2019 - 2021 on mainittu nimetön rekrytointi 
yhtenä mahdollisuutena.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kestävin tie osaavaan, yhdenver-
taiseen rekrytointiin on yhdistelmä erilaisia toimia. Tarvitaan osaamisen 
kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vaikuttamista, ohjeis-
tamista ja osin myös käytännön työkaluja. Alla jo käytössä ja suunnit-
teilla olevia toimenpiteitä:

Käytäntö tai toimenpide Vaikutus
  
Säännöllinen rekrytointikoulutus 
esimiehille ja HR-henkilöstölle

Osaamistaso nousee, rekrytointiin 
liittyvä ajattelu kehittyy

  
Nimetön hakijaraportointi (uudessa 
järjestelmässä)

Mahdollistaa yhden prosessin vai-
heen nimettömänä

  
Valintakriteereihin liittyvien sään-
nösten tarkastelu, esim.kielitaito-
vaatimusten tarkastelu, suhtautumi-
nen ulkomailla suoritettuihin tutkin-
toihin

Mahdollistaa erit. muun kielisten 
paremman työllistymisen esimies- 
ja asiantuntijatehtäviin

  
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
korostaminen aiempaa vahvemmin 
esim. henkilöstöhankinnan periaat-
teissa

Raamittaa rekrytointiin liittyvää toi-
mintaa

  
Monimuotoisuutta korostavan työ-
nantaja-lausekkeen käyttö työpaik-
kailmoittelussa

Viestinnällinen, rohkaisee vähem-
mistö-ryhmien edustajia hakemaan 
tehtäviä

  
Esimiehille suunnattu viestintä mo-
nimuotoisesta rekrytoinnista

Viestinnällinen, vaikuttaa asentei-
siin

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että edellä kuvatut kehittämistoimen-
piteet ovat riittäviä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungin rekry-
toinneissa.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 704

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 75 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/11
19.11.2018

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

§ 744
V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansa-
näänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä

HEL 2018-003224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sampo Terhon aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi. Helsin-
kiläisille on mahdollistettava kansanäänestys siitä, pitääkö Malmin his-
toriallisestikin arvokas lentokenttä säilyttää toimivana lentoasemana. 
Eri mielipidemittauksissa selvä enemmistö vastanneista kannattaa Mal-
min lentoaseman säilyttämistä.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansänäänestyksen järjes-
täminen Malmin lentokentän säilyttämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sampo Terho ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä Malmin lentokentän 
säilyttämisestä. 

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

Malmin lentokenttää koskevat päätökset

Kaupunginhallitus toteaa, että valtioneuvosto on tehnyt 20.11.2014 pe-
riaatepäätöksen valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuk-
sesta suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistä-
misestä. Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintonsa Malmin lento-
kentällä  vuoden 2016 loppuun mennessä mutta kuitenkin viimeistään 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin 
kaupungin käyttöön. Tämän päätöksen ja siihen liittyvän sopimuksen 
mukaisesti valtio lopetti lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 lopussa. 
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan sopimuksen 6.10.2014 § 1042. 
Sopimuksessa kaupunki sitoutui osaltaan MAL-aiesopimuksen 2012 - 
2015 mukaisen asuntotonttien asemakaavoitustavoitteen saavuttami-
sen. Lisäksi kaupunki sitoutui kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta 
vuosina 2016 - 2019 kerrosalana mitattuna n. 25 %:lla verrattuna tuol-
loin voimassa olleeseen MAL-aiesopimukseen. Asuntotonttien asema-
kaavoituksen lisäys tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saa-
vutettaville alueille ja erityisesti nykyisiin ja toteutuvissa oleviin ratakäy-
täviin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Malmin lentokentän aluei-
den rakentamisen etenemistä. Kaupunginvaltuusto on 26.11.2014 teh-
dyllä päätöksellään hyväksynyt Finavian ja Senaattikiinteistöt Oy:n 
kanssa tehtävät kiinteistökaupat. Kaupalla Finavia on luovuttanut kau-
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pungille omistamansa kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalu-
eelta ja sen läheisyydestä.  

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2016 § 87, että kunnan asukkaan aloite 
Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä ei anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin ja katsoi siten aloitteen loppuun käsitellyksi. 
Kunnan asukkaan aloitteen oli allekirjoittanut yli 2 % Helsingissä asu-
vista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista asukkaista. Asian käsittelyn yhtey-
dessä tehtiin ehdotus, että kaupunki järjestää Malmin lentokentän tule-
vaisuudesta kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen, jossa 
äänestäjät saavat valita kentästä luopumisen ja kentän säilyttämisen 
välillä. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt ehdotusta. 

Korkein hallinto-oikeus on 8.11.2018 antanut päätöksen 
(KHO:2018:151), jonka mukaan kaupunginvaltuuston päätös 
26.10.2016 § 272 Helsingin uudesta yleiskaavasta on lainvoimainen 
Malmin lentokenttää koskevilta osin.

Lainsäädäntö

Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä on säädetty 
kuntalain (410/2015) 24 ja 25 §:ssä. Valtuusto voi päättää, että kunnal-
le kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on 
neuvoa-antava. Tarkemmat säännökset ovat laissa menettelystä neu-
vova-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä (656/1990). Neuvoa-
antava kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää eräitä pyhä- ym. 
päiviä lukuun ottamatta minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan, toisin 
kuin valtiollinen neuvoa-antava kansanäänestys, vaalien yhteydessä. 
Kansanäänestyksen säätämisessä neuvoa-antavaksi on lähdetty edus-
tuksellisen järjestelmän ensisijaisuudesta. Kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksia pyritään lisäämällä sellaisella suoran kansanvallan sovellu-
tuksella, joka on sopusoinnussa edustuksellisen demokratian kanssa. 
Valtuustossa tehtävien päätösten tueksi voidaan järjestää neuvoa-anta-
va kunnallinen kansanäänestys. 1990-luvulla järjestettiin Suomessa yh-
teensä 28 kunnallista kansanäänestystä. Vuosina 2000 - 2009 niitä oli 
25 ja 2010-luvulla toistaiseksi 7. Äänestyksistä 54 koski kuntaliitosta. 

Lopuksi

Malmin lentokentän tulevasta käytöstä on tehty lukuisia kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä. Neuvoa-antavan kansanää-
nestyksen järjestäminen sen jälkeen kun asiasta on jo useaan kertaan 
päätetty edustuksellisen demokratian mukaisessa menettelyssä vastai-
si perin huonosti kansanäänestysinstituution varsinaista tarkoitusta, eli 
neuvon hankkimista vireillä ja vielä ratkaisematta olevassa asiassa niin, 
että kunnalliset toimielimet ja viime kädessä valtuusto voisi ottaa neu-
von harkinnassaan huomioon. Kun tällainen harkinta on jo useaan ot-
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teeseen tehty, neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä ei ole pe-
rusteita järjestää.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansänäänestyksen järjes-
täminen Malmin lentokentän säilyttämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 707

HEL 2018-003224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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§ 745
V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista 
parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan viimeiseen kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen lisätään seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle 
raportoidaan viimeistään 31.5.2019 miten asiaa on tarkoitus ratkaista."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Marcus Rantalan vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittäisi kotikäyntiasiakastyötä tekevien työnteki-
jöiden kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta ja, jos tarvetta ilmenee 
kehittäisi asiakkuuskortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmän. 

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kotihoidon asiakaskäyn-
teihin liittyviä pysäköintiongelmia on aikaisemmin selvittänyt kaupungin 
toimialojen välinen kaupunginjohtajan asettama työryhmä. Työryhmän 
loppuraportti valmistui 31.1.2011. Pysäköintiongelmia on pyritty ratkai-
semaan, mutta selvittämis- ja kehittämistarvetta on edelleen.    

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden 
luokse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-
autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa 
kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mu-
kaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajo-
korttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueel-
la autoja ei käytetä lainkaan, koska pysäköintipaikkoja tai avointa tilaa 
ei ole auton pysäköintiin. Kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta 
toiselle on tarkoitus selkiyttää vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018 ja selvi-
tettiin päivittäisten asiakaskäyntien pysäköintikäytännön ongelmia.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen pysäköintipaikkojen etsimi-
nen asettaa aikatauluhaasteita, jossa työaikaa kuluu asiakastyön sijas-
ta. Kotihoidon työntekijät ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja, koska 
käynti asiakkaan luona venyy asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi pysä-
köintivirhemaksuja on saatu mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voi-
vat kutsua pysäköinninvalvontayrityksen väärälle paikalle jätetyn auton 
vuoksi.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen 
kanssa ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat so-
pineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköin-
nistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän ja niiden tekeminen 
vie paljon aikaa. Jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia erikseen ja 
kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat antaneet koti-
hoidolle luvan käyttää omia pysäköintipaikkojaan.
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Yökotihoidon käynti tehdään usein yksin ja yöaikaan talojen pysäköinti-
paikat ovat täynnä. Paikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat py-
säköivät usein jalkakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kau-
pungissa on alueita, jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun 
kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintivirhemaksunsa. 
Maksun saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontayri-
tykseen ja toisinaan maksu peruutetaan. Joissakin erityisen kohtuutto-
missa tapauksissa kaupunki on korvannut maksun. Henkilökunta pitää 
yleisesti nykyisiä pysäköintiongelmia ja pysäköintivirhemaksuja koh-
tuuttomina.

Henkilökunta toivoo ratkaisuvaihtoehdoksi auton käytön sijaan myös 
skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityksen mukaan 
kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien pysäköin-
tiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Lisäksi selvi-
tyksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja taksin käyt-
töä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytettävässä kau-
pungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua 
kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajui-
sesti. Hoitajien ja lääkärien kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalassa. 
Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoidon 
että kotisairaalan henkilökunnan osalta.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksen mukaan ajoneuvo, joka on 
tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin 
virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä tilapäisesti py-
säyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei lii-
kennettä ilmeisesti vaaranneta.

Kotihoidon ajoneuvojen pysäköintiä ei sallita jalkakäytävällä tieliikenne-
lain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä ole-
vaa kaupungin kotihoidon autoa normaalia pidempään ennen kuin an-
taa pysäköintivirhemaksun. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämä 
kotihoidon ajoneuvojen kyltitys pysäköintivirhemaksujen varalta ei ole 
periaatteessa mahdollinen. Pysäköinninvalvonta ei voi antaa kaupungin 
autoille erityiskohtelua, koska kaikkia pitää lähtökohtaisesti kohdella 
tasapuolisesti. Erillisten pysäköintipaikkojen varaamista ja merkitsemis-
tä kotihoidon henkilökunnalle ei voida pitää perusteltuna, koska pysä-
köintipaikkojen määrä ei yleisesti vastaa kysyntää.    

Toimialojen yhteistyötä kaupungin kotihoidon ja kotisairaalan työnteki-
jöiden pysäköintiongelmien helpottamiseksi jatketaan. Samanaikaisesti 
kotihoidon ajoneuvojen pysäköintijärjestely on myös valtakunnallisesti 
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tarkastelun kohteena. Uusi tieliikennelaki (729/2018) tulee voimaan 
1.6.2020. Lainsäädännön kehittämistarpeisiin liittyen Suomen Kuntaliit-
to on kartoittanut kuntien kotihoidon pysäköinnin järjestelyjä ja toimitta-
nut työn tulokset liikenne- ja viestintäministeriölle.                     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 708

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 200

HEL 2018-004921 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhu-
vaaran ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien korttelikoh-
taisia parkkipaikkoja kotihoidon ja -palvelun työntekijöille:

”Helsingin kotihoidon palvelu koostuu kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja 
yökotihoidon käynneistä ja kotihoidon lääkäreiden käynneistä asiakkai-
den koteihin.

Kotihoidon asiakaskäynteihin liittyviä pysäköintiongelmia on selvittänyt 
kaupungin toimialojen välinen työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti 
2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja (ra-
kennus- ja ympäristötoimen) Pekka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 
31.1.2011. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mitä mahdollisuuksia tie-
liikennelainsäädäntö antaa kotihoidon henkilökunnalle pysäköinnin hel-
pottamiseksi ja tehdä ehdotus. Työryhmän raportin johtopäätöksenä to-
dettiin, että Staran leasing-autojen käyttö oli karkeiden kustannusarvioi-
den perusteella taloudellisesti tehokkain tapa hoitaa kotihoidon palve-
lun toteuttamiseksi tarvittavat kuljetukset, ja sen arveltiin olevan myös 
joustavin liikkumistapa.

Nykytilanne

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden 
luokse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-
autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa 
kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mu-
kaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajo-
korttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueel-
la autoja ei käytetä lainkaan, koska parkkipaikkoja tai avointa tilaa ei 
ole auton pysäköintiin. Kotihoidon optimointiohjelma osaltaan korjaa 
kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta toiselle, kun se otetaan 
käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehty alustava kartoitus pysäköintitilanteesta

Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018, mitä 
ongelmia nykyinen pysäköintikäytäntö aiheuttaa kotihoidon henkilökun-
nalle päivittäisessä asiakaskäyntien suorittamisessa.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen parkkipaikkojen etsiminen 
asettaa aikatauluhaasteita, työaikaa kuluu parkkipaikan etsimiseen 
asiakastyön sijasta. Kotihoidon työntekijöitä on sakotettu, koska asiak-
kaan luona käynti venyi asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi sakkoja on 
saatu mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voivat kutsua pysäköinnin-
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valvontafirman sakottamaan asukkaiden mielestä väärälle paikalle jäte-
tystä autosta.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen 
kesken ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat so-
pineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköin-
nistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän. Käytäntö vie paljon 
aikaa, ja on haavoittuva, jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia erik-
seen ja kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat anta-
neet kotihoidolle luvan käyttää omia parkkipaikkojaan. 

Erityisen hankalaa on yökotihoidon työntekijöillä. Yöaikainen käynti teh-
dään usein yksin ja yöaikaan talojen parkkipaikat ovat täynnä. Parkki-
paikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat parkkeeraavat usein jal-
kakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kaupungissa on alueita, 
jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintisakkonsa. Sakon 
saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontafirmaan ja toi-
sinaan saa peruttua sakon, mutta ei aina. Joissakin erityisen kohtuutto-
missa tapauksissa kaupunki on korvannut sakon. Yleisesti ottaen hen-
kilökunta pitää nykyisiä pysäköintiongelmia ja sakkomaksuja kohtuutto-
mina.

Selvityksessä ratkaisuvaihtoehdoiksi henkilökunta toivoo auton käytön 
sijaan myös skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityk-
sen mukaan kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien 
pysäköintiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Li-
säksi selvityksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja 
taksin käyttöä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytettä-
vässä kaupungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Hallitus on tehnyt hallituksen esityksen HE180/2017 tieliikennelaiksi ja 
siihen liittyviksi laiksi. Eduskunta hyväksyi 26.6.2018 hallituksen esityk-
sen. Tieliikennepakettiin liittyvässä eduskunnan vastauksessa todetaan 
uudenlainen tulkinta kotihoidon pysäköintiin kaupungeissa. Tämä tulee 
huomioida etsittäessä ratkaisuja kotihoidon pysäköintiongelmiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua 
kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajui-
sesti. Hoitajien ja lääkäreiden kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalas-
sa. Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoi-
don että kotisairaalan henkilökunnan osalta.
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Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan 14.8.2018 esittänyt, 
että Helsinki selvittäisi hoitajien kotona tehtävän asiakastyön kokemuk-
set pysäköintipaikkatilanteesta ja että Helsinkiin kehitetään asiakkuus-
kortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta on samaa mieltä selvityksen tekemisestä ja yhteisestä ratkaisu-
jen etsimisestä. Lautakunta katsoo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin 
on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja 
toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelu-
teitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää 
kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jokapäiväinen parkkipaikan hakeminen on ylimääräinen ja turha pai-
neen aihe kotihoidon kotikäynnillä. Sillä on negatiivisia työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia hoitajille, jotka tekevät asiakastyötä 
asiakkaiden kotona. Pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika on aina 
pois asiakkaiden luona käytetystä ajasta.”

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Lautakunta kat-
soo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja 
toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelu-
teitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää 
kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 364

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Hankenumero 5264_65

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on ollut kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdolli-
suuksia selvittänyt työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti syksyllä 
2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pek-
ka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 31.1.2011. 

Työryhmän tehtävänä oli

 selvittää mitä mahdollisuuksia nykyinen tieliikennelainsäädäntö, lii-
kennemerkkien käyttö ja kaupungin käytäntöjen muuttaminen anta-
vat kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpot-
tamiseksi.

 tehdä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmä teetti konsulttityön, jonka tavoitteena oli vertailla toiminnalli-
selta ja taloudelliselta kannalta, mitä mahdollisuuksia on luopua raken-
tamispalveluliikelaitos Staran leasing- ja omista autoista ja siirtyä käyt-
tämään kuljetusjärjestelmää, jossa kuljettaja vie ja hakee työntekijän 
asiakkaan luota. Vaihtoehtoisena kuljetusmuotona tutkittiin Staran lea-
sing-autojen korvaamista takseilla.

Johtopäätöksenä on, että Staran leasing-autojen käyttö kotihoidon kul-
jetuksissa on karkeiden kustannusarvioiden perusteella taloudellisesti 
tehokkain kotisairaanhoidon ja -palvelun kuljetusten hoitamisessa. Se 
on myös joustavin liikkumistapa. Taksien käyttö Staran leasing-autojen 
sijasta kasvattaa kustannuksia selvästi, kuten myös yhteiskyytien jär-
jestäminen Staran leasing-autolla ja kaupungin palkkaamalla kuljettajal-
la. 

Jatkotoimenpidesuosituksiksi esitettiin seuraavaa:

 selvitykset virka-autoille osoitettujen paikkojen lisäämisestä ja/tai 
niiden pysäköintioikeuksien laajentamisesta esim. nykyisillä aika- tai 
muuten rajoitetuilla paikoilla.
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 tarkemmat selvitykset mahdollisuuksista viranomaisyhteistyön pa-
rantamiseksi ja hallinnollisista toimenpiteistä sakotuskäytännön 
muuttamiseksi.

 selvitys pysäköintiyhteistyöstä kaupungin eri toimijoiden (koulut, päi-
väkodit) ja yksityisten tahojen kanssa (taloyhtiöt, pysäköintilaitokset, 
kaupat).

 pienparannustoimenpiteet Töölön ja Kivelän sairaalan pysäköintijär-
jestelyissä.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksessä on esitetty, että ajoneu-
vo, joka on tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolai-
toksen tai tullin virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä ti-
lapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyt-
täen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. Kotisairaanhoidon ja koti-
palvelun lisäämistä kyseiseen lainkohtaan pidetään käytännössä mah-
dottomana, koska kysymyksessä olisi aiempiin poikkeusryhmiin verrat-
tuna täysin poikkeava ryhmä. Lisäksi on olemassa myös lukuisia muita 
tärkeinä pidettyjä ammattiryhmiä, jotka tällöin tulisi tai haluttaisiin tasa-
puolisuuden nimissä ottaa säännökseen mukaan. 

Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikenne-
lain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä ole-
vaa kaupungin autoa normaalia pidempään ennen kuin antaa pysä-
köintivirhemaksun. Se ei voi kuitenkaan antaa kaupungin autoille eri-
tyiskohtelua, koska kaikkia pitäisi lähtökohtaisesti kohdella tasapuoli-
sesti.

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä muutettiin vuonna 2016 siten, että 
kallein I -vyöhyke laajeni. Viime vuosina myös asukaspysäköinnin hin-
taa on nostettu. Nämä toimenpiteet voivat osaltaan helpottaa vapaan 
pysäköintipaikan löytymistä. Tonteilla ja kiinteistöjen piha-alueilla voi 
päivisin olla vapaata pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen tarvitsijoiden 
tulisi tällöin sopia erikseen asianomaisten tahojen kanssa mahdollisten 
vapaiden paikkojen käytöstä. 

Kotikäyntiasiakastyötä tekevien työntekijöiden kokemukset pysäköintipaikkatilan-
teesta

Kaupunkiympäristön toimiala selvitti lausuntoa varten kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimelta sen kokemuksia nykyisestä pysäköintitilantees-
ta. Tämän lisäksi tiedusteltiin, onko kokeiltu tai otettu käyttöön kotipal-
velun pysäköintipaikkatilannetta selvittäneen työryhmän ehdotuksia. 

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Täysin ongelma-
tonta se ei ole missään ja esimerkiksi eteläisessä kotihoitoyksikössä 
autoja ei käytetä vaikeiden liikenneolosuhteiden vuoksi lainkaan. Pysä-
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köintilupakaan ei välttämättä auttaisi, jos paikkoja ei ole tarjolla. Maksu-
tonta pysäköintiä on esitetty kotihoidon, yökotihoidon ja kotisairaalan 
autoille. Virka-autojen korvaamista kuljettajalla ja leasing-autolla ei ole 
kokeiltu Helsingissä. 

Pysäköintivirhemaksujen maksamisessa on jonkin verran eroja eri koti-
hoidon yksiköiden välillä. Jotkin yksiköt maksavat sakkoja, jos ne ai-
heutuvat hoitotilanteen pitkittymisestä. Osa yksiköistä ei maksa sakko-
ja, vaan jokainen maksaa sakkonsa itse, vaikka se koetaan monesti 
kohtuuttomaksi. Käyttöön toivottiin työajo-kylttiä, jonka käyttö huomioi-
taisiin pysäköinninvalvonnassa. 

Taloyhtiöt ovat antaneet vaihtelevasti pysäköintipaikkoja kotihoitotyön-
tekijöiden käyttöön. Tällä keinolla onkin joillain alueilla saatu helpotusta 
pysäköintiongelmaan. Sopimusten laadinta ja niiden hallinta on kuiten-
kin lisännyt työmäärää melkoisesti.

Kyselyn vastauksissa ehdotettiin myös sähkömopojen ja skoottereiden 
käyttöä, koska ne ovat autoja helpompi pysäköidä.

Kotihoidon henkilökunnalle ei ole perusteltua merkitä erikseen pysä-
köintipaikkoja yleisillä alueilla, vaikka selvitys osoitti, että kotihoidon yh-
tenä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kotihoidolle 
merkittyjä pysäköintipaikkoja tarvittaisiin paljon, koska asiakkaita on 
kaikkialla kaupungin alueella. Lisäksi asiakkaat vaihtuvat, jolloin uusien 
paikkojen merkitseminen ja vanhojen poistaminen olisi työlästä. Koska 
varsinkin kantakaupungissa pysäköintipaikoista on muutenkin pulaa, 
kotihoidolle merkityt paikat vaikeuttaisivat asukkaiden, heidän vierai-
densa, yritysten sekä yritysten asiakkaiden pysäköintiä. Merkittyjen-
kään paikkojen vapaana oloa ei voida taata. Erilaiset pysäköintikyltit 
ovat ongelmallisia, koska niiden oikeaa käyttöä on vaikeaa valvoa. 

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiongelman helpottamiseksi jatke-
taan kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisuuksia selvittä-
neen työryhmän suositusten jatkokehittämistä ja soveltamista käytän-
töön yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 746
V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kau-
punkitilaan

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun niin, että kaupunkiympäristö-
lautakunnan esittämä selvitys toteutetaan.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 6 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sameli Sivonen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää pistorasioiden tuomista puistoihin ja kau-
punkitilaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
gissa on paljon mahdollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yksityisten 
yritysten kuin kaupunginkin tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahvilois-
sa ja liikennevälineissä. HKL on tänä vuonna koeasentanut pistokkeen 
Rautatieaseman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen ko-
kemusten perusteella HKL asentaa ensi vuonna kantametron metroa-
semille 1-2 latauspistorasiaa/asema. Lisäksi Helen Oy on kesällä 2018 
sijoittanut Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkopaneelipenkkiä, joissa voi 
ladata sähköpyörän tai mobiililaitteen. Penkit ovat Kalasatamassa, 
Kauppatorilla ja Teurastamolla. 

Aloitteessa mainittua puistovalaisinten sähkövirran käyttöä ei ole käy-
tännössä mahdollista toteuttaa, ja muutenkin ulkotilojen latausmahdolli-
suuksiin liittyy monenlaisia kaupunkiympäristölautakunnan esiintuomia 
ongelmia. 

Kaupunginhallitus katsoo, että tässä vaiheessa ei ole syytä tehdä selvi-
tyksiä taikka kaupungin puolesta ryhtyä muutoin toteuttamaan lataus-
paikkoja ulkotilaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 711

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.10.2018 § 145

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Sivosen aloitetta mahdolli-
suuksista sijoittaa matkustajille tarkoitettuja pistorasioita kaupunkitilaan.

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi HKL:n pyrkimys edis-
tää hyvää matkustuskokemusta. Näin HKL pyrkii kasvattamaan kestä-
vien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa ja toteutta-
maan oman osansa sujuvassa matkaketjussa. HKL:llä tämä tarkoittaa 
muun muassa hyvää asiakaspalvelua, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
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tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden, kuten sähköpistokkeiden saatavuus ja 
tarjoaminen on osa joukkoliikenteen hyvää asiakaspalvelua ja houkut-
televuutta. 

HKL:n on jo vuoden 2018 aikana koeasentanut pistokkeen Rautatiea-
seman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen kokemusten 
perusteella HKL tulee asentamaan vuoden 2019 aikana Helsingin kau-
pungin kantametron metroasemille 1-2 latauspistorasiaa per asema 
palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä sekä muita asemilla liikkujia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 420

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten lataus-
mahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kau-
punkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla 
toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista on-
ko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten 
tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus 
Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toiminta-
varmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa 
puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Hel-
singissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisi-
mille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpyl-
väistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen 
vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
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noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän koke-
muksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulko-
tilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laittei-
den hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. 
Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvi-
tetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkiku-
vaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärke-
ää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennetta-
vat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudatta-
vat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen teke-
miseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen sel-
vittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan mui-
den toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole täl-
lä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
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§ 747
V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen 
väliaikaistiloista

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 26 muuta valtuutettua esittävät keväällä 
2018 tekemässään aloitteessa, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin 
väliaikaistilojen saamiseksi sisäilmaongelmista kärsivälle Puotilan ala-
asteelle niin, että tilat saadaan käyttöön viimeistään syyslukukauden 
2018 alkaessa.

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

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kaupunkiympäristölau-
takunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupungin 
tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 95 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/14
19.11.2018

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

toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien 
tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta.

Nykyisessä kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmas-
sa (2018−2027) Puotilan ala-asteelle on suunnitteilla perusparannus, 
joka ajoittuu vuosille 2020−2021. Perusparannusta varten tehtyjen kun-
totutkimusten ja uudisrakentamisen myötä saatavien toimivampien op-
pimisympäristöjen vuoksi hanke esitetään uudessa rakentamisohjelma-
luonnoksessa toteutettavaksi perusparannuksen sijaan korvaavana uu-
disrakennuksena. Uudisrakennuksen rakentaminen tulisi ajoittumaan 
samoille vuosille kuin aiemmin suunniteltu perusparannus. Hanke to-
teutetaan ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa nopeamman aikatau-
lun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena toi-
mintona esikouluopetusta.

Uudisrakennuksen rakentaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen 
kiinteistön purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen 
ajaksi. Väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. Kaupunki on tehnyt ja te-
kee tutkimustulosten perusteella tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta 
nykyisten tilojen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan ja rakennuk-
sen käyttöä voidaan jatkaa sen purkamiseen asti.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt koulurakennuksessa ne kor-
jaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ramboll Finland Oy) on 
sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi suositellut tehtä-
viksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 aikana. Ne on 
suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ramboll Valviran oh-
jeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
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 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. Musiikkiluok-
kaan on asennettu ilmanvaihtokone ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan.

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet olosuhteita korjatuissa tiloissa huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta, kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta, sekä kaksi mittalaitet-
ta, jotka mittaavat hiilidioksidia, lämpötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. 
Mikäli rakennuksessa tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihto-
töistä vastaava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti.

Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktiivisesti yhteistyössä Työterveys 
Helsingin ja kouluterveyshuollon kanssa. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta on lausunnossaan todennut, että koulun henkilökunta ei ole otta-
nut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 aikana, 
ja että neljän oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oirei-
lee koulun sisäilman takia. Tiedot on saatu syyskuun alussa kun luku-
kausi on ollut vasta aluillaan.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on 25.9.2018 tehnyt 
koulun tiloissa tarkastuksen, jonka mukaan kouluterveydenhoitajalle on 
kuluvan syksyn aikana ilmoitettu 15 oppilaan kokevan oireilua koulun 
sisäilmasta johtuen. Ympäristöpalvelut toteaa tarkastuksen johtopää-
töksissä, että osassa koulun tiloja on viemärien tukkeutumisesta johtu-
vaa haju- ja hygieniariskiä, joista voi aiheutua terveyshaittaa tiloissa 
oleskeleville. Ympäristöpalvelut on kehottanut kiinteistön ylläpidosta 
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vastaavaa selvittämään keinot ennaltaehkäistä viemäreiden tukkeutu-
mista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kaupunginhallitukselle antamas-
saan lausunnossa korostanut, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toi-
mintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Sekä kaupunkiympäristö-
lautakunta että kasvatus- ja koulutuslautakunta ovat lausunnoissaan 
arvioineet, ettei Puotilan ala-asteella ole edellä kerrottujen tietojen pe-
rusteella tarvetta siirtyä väistötiloihin merkittävästi ennen rakennuksen 
purkamisen alkamista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 712

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 449

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Palvelutilaverkosta tehtyjen selvitysten ja perusparannusta 
varten tehtyjen kuntotutkimusten sekä uusien oppimisen ympäristöjen 
vaatimusten perusteella rakentamisohjelman luonnoksessa vuosiksi 
2019-2028 hanketta esitetään perusparannuksen sijaan toteutettavaksi 
korvaavana uudisrakennuksena vuosille 2020-2021. Hanke suunnitel-
laan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa perinteistä 
toteutusmallia nopeamman toteutusaikataulun. 

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmapää-
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te-elinten sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat parem-
min.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja ryömintätilaan johtavan luukun sulkeminen siten, et-
tä sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan

Korjausten onnistumisen varmistamiseksi on loppukesästä 2018 tehty 
tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksia merkkiainekokein, joiden 
avulla on varmistettu tiivistystöiden onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkas-
tusraportin mukaan tehdyt korjaukset ovat parantaneet korjatuissa ti-
loissa olosuhteita huomattavasti. Koulurakennuksessa on neljä mittalai-
tetta, jotka mittaavat tilojen ylipaineisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka 
mittaavat putkitunnelin ja käytöstä pois otettujen kahden kieliluokan ali-
paineisuutta sekä kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat hiilidioksidia, läm-
pötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. Mikäli rakennuksessa tapahtuu pai-
nesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vastaava yritys 
saa asiasta hälytyksen. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihto on päällä ko-
ko ajan ja irtaimisto on puhdistettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
punkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tar-
kastuksen syyskuun lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktii-
visesti yhteistyössä Työterveys Helsingin ja kouluterveyshuollon kans-
sa. 

Edellä kerrottujen tietojen perusteella kaupunkiympäristölautakunnan 
näkemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloi-
hin merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 192
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HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten, uudis-
rakentamisen myötä saatavien toimivampien oppimisen ympäristöjen ja 
koulukiinteistöön sijoitettavan esiopetuksen vuoksi rakentamisohjelman 
luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään perusparannuk-
sen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena vuosille 
2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, 
mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman toteutusaika-
taulun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena 
toimintona esikouluopetusta. 

Hankeen toteuttaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen kiinteistön 
purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen ajaksi. 
Kaupunkiympäristön toimiala tekee tutkimustulosten perusteella tarvit-
tavat korjaustoimenpiteet, jotta nykyisten tilojen turvallisuus ja terveelli-
syys varmistetaan ja rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa sen purkami-
seen asti. Hankkeen väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän se-
kä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapi-
dosta. Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivouksesta ja siivottavuudes-
ta.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 101 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/14
19.11.2018

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

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta. Mikäli rakennuksessa 
tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vas-
taava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
pungin ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun 
lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan. Työterveys Helsingistä 
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4.9.2018 saadun tiedon mukaan Puotilan ala-asteen henkilökunta ei 
ole ottanut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 
aikana. Kouluterveydenhuollosta 3.9.2018 saadun tiedon mukaan nel-
jän eri oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oireilee 
koulun sisäilman takia. Edellä kerrottujen tietojen perusteella ja tarkkaa 
tilojen kunnon seurantaa noudattamalla kaupungin tämän hetkinen nä-
kemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin 
merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Käsittely

18.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Muutoksenhakuohje vaihdettu oikeaksi pöytäkirjanpitäjän toimesta 
19.9.2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 748
V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitse-
misestä

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellytti retkeilyreittien selvittämistä kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausuntoon sisältyvän toimialan alustavan kartoituk-
sen mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään päätösehdotukseen: 

”Kaupunginhallitus edellyttää retkeilyreittien selvittämistä kaupunkiym-
päristölautakunnan lausuntoon sisältyvän toimialan alustavan kartoituk-
sen mukaisesti.”

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Anna Vuorjoen vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mai Kivelä ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja konk-
reettisena toimena suunnittelee uuden merkityn patikointireitin Sipoon-
korven kansallispuistoon. Reitin lähtöpisteeksi ehdotetaan esim. Vuo-
saaren metroasemaa.

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

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kaupunkiympäristölau-
takunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Helsingin kaupunki edistää luonto- ja virkistyskokemuksia kehittämällä 
ja ylläpitämällä monipuolisia virkistyspalveluja. Luontopolut ovat erittäin 
suosittuja ja niitä on toteutettu tasaisesti koko kaupunkiin. Suurin osa 
laajoista viheralueista on helposti saavutettavissa ja niistä löytyy tietoa. 
Helsingin luonnosta on tehty muun muassa esitesarja kolmella kielellä. 
Kaupungin nettisivuilta löytyy tietoa eri kohteista. Vihreät sylit -sivustol-
ta saa tietoa puistoista ja luontoalueista sekä niiden palveluista. Uusi 
nettisovellus Citynature tarjoaa myös monipuolista tietoa.

Useimmalla Helsingin luonnonsuojelualueella on info- ja kohdetauluja 
sekä merkittyjä reittejä suojelualueen sisällä. Tietoa luonnonsuojelua-
lueista saa kaupungin nettisivuilta ja karttapalvelusta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa on viime vuosina 
panostettu retkeilyinfrastruktuurin kehittämiseen Urban Outdoors -
hankkeessa sekä Helsingin ja Tallinnan yhteisessä kaupunkiluontokoh-
teiden tunnettavuutta ja saavutettavuutta edistävässä, EU-rahoitteises-
sa Nattours-hankkeessa. Nattours-hankkeen aikana on mm. parannet-
tu Vanhankaupunginlahden opasteita ja luontopolkurakenteita sekä 
luotu kymmeneen kaupunkiluontokohteeseen mobiilisti toimivat nettisi-
vut luontopolkureittiehdotuksineen.

Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpitämä kansallispuisto, jonne joh-
taa sen lähialueilta ja reunoilta useita opastettuja reittejä eri suunnista. 
Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kahden reitin lähtöpisteet Källängenis-
sä ja Byabäckenissa, joissa on pysäköintialueet kansallispuiston kävi-
jöille. Eteläosan reitti lähtee Vantaan Sotungista, jossa myös on pysä-
köintialue Flatbergetissä Tasakalliontien alussa. Alueen keskiosassa 
Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin kaupungin alueella Knutersin-
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tien varressa, noin kilometrin päässä Landbon asuinalueesta. Itäkes-
kuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 93(K) pääsee lähelle reitin läh-
töpaikkaa, ja alueella on myös vierailijoiden käyttöön tarkoitettu pysä-
köintialue.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että Sipoon-
korven kansallispuiston saavutettavuutta tulee edistää. Kaupunkiympä-
ristön toimiala tekee yhteistyötä metsähallituksen kanssa Sipoonkorven 
kehittämiseksi paremmin helsinkiläisiä palvelevaksi luontokohteeksi. 
Tällä hetkellä tutkitaan, onko Sipoonkorven kansallispuistoa palvelevaa 
pysäköintiä mahdollista järjestää Ultunan alueella Landbon asuinalu-
een pohjoispuolella. Myös Vantaan kaupunki kehittää Sipoonkorven 
kansallispuiston saavutettavuutta.

Östersundomin yhteisessä yleiskaavaehdotuksessa Ultunaan on osoi-
tettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolle voidaan sijoittaa muun 
muassa Sipoonkorven kansallispuistoon liittyviä toimintoja, palveluita,
rakennuksia ja rakenteita. Sipoonkorven saavutettavuus julkista liiken-
nettä käyttäen on otettu huomioon yleiskaavaehdotuksessa.

Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu 
tavoitteellinen viher- ja virkistysverkkosuunnitelma. Suunnitelmassa on 
osoitettu Östersundomin alueen keskeinen virkistysreitistö. Tavoite on 
luoda yhtenäiset ja laadukkaat yhteydet mm. Vuosaaren ulkoilupuiston 
ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä.

Vuosaaren ja Sipoonkorven välillä ei tällä hetkellä ole rakennettuja ul-
koilureittejä. Vuosaaren metroasemalta pääsee kävellen Knutersintieltä 
lähtevän reitin lähtöpaikkaan kevyen liikenteen väyliä ja ulkoiluteitä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
reitti kulkee suuren osan matkasta vanhan Porvoon tien varressa kul-
kevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.

Pyöräillen Vuosaaren metroasemalta pääsee Sipoonkorven kansallis-
puistoon noin 40 minuutissa Mustavuoren, Salmenkallion ja Länsi-Sal-
men kautta. Tällä hetkellä reittiä ei ole merkitty maastoon opastettuna 
vaellus/kevyenliikenteen yhteytenä. Kaupunkiympäristölautakunta on 
lausunnossaan todennut, että aloitteessa esitetty opastekylttimerkintö-
jen toteuttaminen kyseiselle välille on sekä kannatettavaa että teknises-
ti ja taloudellisesti verrattain yksinkertaista. Opastekokonaisuuden ke-
hittäminen edellyttää tiivistä sidosryhmätyötä ja resursointia, koska reitti 
kulkee myös yksityisten maanomistajien maa-alueiden läpi.

Myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan huomautta-
nut, että useiden eri maanomistajien maa-alueiden läpi kulkevan, pit-
kän luontoreitin toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja kaikkien 
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osapuolten kanssa käytäviä neuvotteluja. Sipoonkorven kansallispuis-
ton ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla Metsähallituksella on omat 
suunnitelmansa kansallispuiston reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi edellyttää sopimusta jokaisen maanomista-
jan kanssa. Myös reitin vaatimista rakenteista ja niiden kunnossapidos-
ta sekä opasteista on sovittava tarkasti.

Aiempien vastaavien reittien (esim. Reitti 2000, joka kulkee Keskus-
puistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella Luukin 
kautta Nuuksioon) kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimusten teko ja 
reitin toteuttaminen on vaatinut paljon aikaa ja resursseja. Useilta maa-
nomistajilta on saatu reitistä ja sen käytöstä kielteistä palautetta, eivät-
kä kaikki maanomistajat ole enää halukkaita siihen, että opastettu reitti 
johdetaan heidän alueidensa läpi.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan lisäksi muistuttanut, 
että mahdollisten uusien reittien suunnittelussa ja merkitsemisessä on 
huolehdittava siitä, ettei alueen suojelu- ja Natura-arvoja merkittävästi 
heikennetä tai Östersundomin yleiskaavaehdotuksen mukaisista tavoit-
teista poiketa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 714

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely
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12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 501

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin kaupunki edistää monipuolisten luonto- ja virkistyskokemus-
ten kehittämistä ja ylläpitämistä virkistyspalveluita tarjoamalla. Luonto-
polut ovat erittäin suosittuja ja niitä on toteutettu tasaisesti koko Helsin-
kiin. Suurin osa laajoista viheralueista on helposti saavutettavissa ja 
niistä löytyy tietoa. Helsingin luonnosta on tehty muun muassa esite-
sarja kolmella eri kielellä. Helsingin kaupungin nettisivuilta löytyy tietoa 
eri kohteista. Vihreät sylit- sivustolta saa tietoa puistoista ja luontoa-
lueista sekä niiden palveluista. Uusi nettisovellus Citynature tarjoaa 
myös monipuolista tietoa. 

Useimmalla Helsingin luonnonsuojelualueella on infotauluja, kohdetau-
luja ja merkittyjä reittejä suojelualueen sisällä. Tietoa luonnonsuojelua-
lueista saa myös kaupungin nettisivuilta ja karttapalvelusta.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa on viime vuosina panostettu 
retkeilyinfrastruktuurin kehittämiseen Urban Outdoors -hankkeessa se-
kä Helsingin ja Tallinnan yhteisessä kaupunkiluontokohteiden tunnetta-
vuutta ja saavutettavuutta edistävässä, EU-rahoitteisessa Nattours -
hankkeessa. Nattours -hankkeen aikana on muun muassa parannettu 
Vanhankaupunginlahden opasteita, luontopolkurakenteita sekä luotu 
kymmeneen kaupunkiluontokohteeseen mobiilisti toimivat nettisivut 
luontopolkureittiehdotuksineen.

Östersundomin yhteisessä yleiskaavaehdotuksessa Ultunaan on osoi-
tettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolle voidaan sijoittaa muun 
muassa Sipoonkorven kansallispuistoon liittyviä toimintoja, palveluita, 
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rakennuksia ja rakenteita. Sipoonkorven saavutettavuus julkista liiken-
nettä käyttäen on otettu huomioon yleiskaavaehdotuksessa.

Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu alueelle 
tavoitteellinen viher- ja virkistysverkkosuunnitelma. Suunnitelmassa on 
osoitettu Östersundomin alueen keskeinen virkistysreitistö. Tavoite on 
luoda yhtenäiset ja laadukkaat yhteydet muun muassa Vuosaaren ul-
koilupuiston ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä. 

Sipoonkorven kansallispuiston saavutettavuutta tulee edistää. Kasva-
vien kävijämäärien myötä myös käyttöaste nousee. Esimerkiksi pysä-
köinnin tarpeet tulee ottaa huomioon. Helsingin alueella sijaitsee Knu-
tersin lähtöpiste noin kilometrin päässä Landbon asuinalueesta. Itäkes-
kuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 93(K) pääsee lähelle tämän 
reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös pysäköintialue. Kaupunkiympäris-
tön toimiala tekee yhteistyötä metsähallituksen kanssa Sipoonkorven 
kehittämiseksi paremmin helsinkiläisiä palvelevaksi luontokohteeksi. 
Tällä hetkellä tutkitaan, onko Sipoonkorven kansallispuistoa palvelevaa 
pysäköintiä mahdollista järjestää Ultunan alueella. Myös Vantaan kau-
punki kehittää Sipoonkorven kansallispuiston saavutettavuutta. Vantaa 
on valinnut Kuusijärven alueen keskeiseksi yhteyskohdaksi Sipoonkor-
ven kansallispuistoon.

Sipoonkorven kansallispuistoon pyöräilee Vuosaaren metroasemalta 
noin 40 minuutissa Mustavuoren, Salmenkallion ja Länsi-Salmen kaut-
ta. Tällä hetkellä reittiä ei ole merkitty maastoon ohjeistettuna vael-
lus/kevyenliikenteen yhteytenä. Valtuustoaloitteessa esitetty, varsinkin 
pyöräilijöitä palvelevien opastekylttimerkintöjen toteuttaminen kyseisel-
le välille on kannatettavaa sekä teknisesti ja taloudellisesti verrattain 
yksikertainen toteuttaa. Tämän tyyppisen opastekokonaisuuden kehit-
täminen edellyttää tiivistä sidosryhmätyötä ja resursointia, koska reitti 
kulkisi myös yksityisten maanomistajien maa-alueiden läpi. Kaupun-
kiympäristö toimialalla on valmius edistää opastamista yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa.

Mahdollisten uusien reittien suunnittelussa ja merkitsemisessä on huo-
lehdittava, ettei merkittävästi heikennetä alueen suojelu- ja Natura-ar-
voja tai poiketa Östersundomin yleiskaavaehdotuksen mukaisista ta-
voitteista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Heidi Koponen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 43952
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heidi.s.koponen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 188

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Mai Kivelän aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja suunnittelee uuden 
merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitti voisi esi-
merkiksi lähteä Vuosaaresta, jolloin se voisi yhdistää Sipoonkorven 
kansallispuiston metromaisemaan sekä merelle ja saaristoon.

Vuosaaren ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä ei ole rakennettuja 
ulkoilureittejä. Vuosaaren asuinalueen ja kansallispuiston välissä on yk-
sityisessä maanomistuksessa olevia maa-alueita. Merkityn reitin suun-
nittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä Metsähallituksen, kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä liikuntapalveluiden kesken.

Läntisessä Sipoossa sijaitseva Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpi-
tämä kansallispuisto, jonne johtaa sen lähialueilta ja reunoilta useita 
opastettuja reittejä eri suunnista. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kah-
den reitin lähtöpisteet Källängenissä ja Byabäckenissa, joissa on myös 
pysäköintialueet kansallispuiston kävijöille. Nämä molemmat lähtöpis-
teet sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella Länsitien varressa. Alueen 
keskiosassa Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin alueella Knuter-
sintien varressa. Kansallispuiston eteläosan reitti lähtee Vantaan So-
tungista, jossa myös on pysäköintialue Flatbergetissä Tasakalliontien 
alussa.

Helsingin alueella sijaitsee Knutersin lähtöpiste, noin kilometrin päässä 
Landbon asuinalueesta. Itäkeskuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 
93(K) pääsee lähelle tämän reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös vie-
railijoiden käyttöön tarkoitettu pysäköintialue.

Tällä hetkellä Vuosaaren metroasemalta pystyy jalkaisin kulkemaan Si-
poonkorven kansallispuiston Knutersista lähtevän reitin lähtöpaikkaan 
kevyen liikenteen väyliä, ulkoiluteitä sekä lyhyen matkan soratietä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
suurimman osan matkasta reitti kulkee vanhan Porvoon tien varressa 
kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.
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Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi ohjata reitti kulkemaan Musta-
vuoren kautta olemassa olevia ulkoiluteitä pitkin ulkoilupalveluiden hal-
linnoimalle Talosaaren ulkoilualueelle. Tällä erilaisten metsä- ja luon-
toalueiden läpi kulkevalla reitillä matkaa Vuosaaren metroasemalta Ta-
losaareen kertyy reilut 8 kilometriä. Talosaaren alueelta ei kuitenkaan 
tällä hetkellä ole olemassa kulkureittiä Sipoonkorven alueelle, eikä sitä 
ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla välissä olevien useiden 
yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden takia. 

Pitkän metsä- ja muiden luontoalueiden, sekä useiden eri maanomista-
jien maa-alueiden läpi kulkevan, reitin toteuttaminen vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaikkien eri osapuolien kanssa käytäviä neuvotteluja. 
Sipoonkorven kansallispuiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla 
Metsähallituksella on omat kehittämissuunnitelmansa kansallispuiston 
reittien ja sisääntulosuuntien reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi vaatii, että jokaisen maanomistajan kansa tu-
lee tehdä sopimus oikeudesta ohjata reitti kulkemaan heidän maa-
alueidensa läpi. Myös kaikista reitin vaatimista rakenteista ja niiden 
kunnossapidosta sekä opasteista on sovittava tarkasti jokaisen maano-
mistajan kanssa erikseen.

Aiempien vastaavien reittien, kuten reitin 2000, joka kulkee Helsingin 
Keskuspuistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella 
Luukin kautta Nuuksioon, kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimuk-
sien teko ja reitin toteuttaminen vei paljon aikaa sekä vaati resursseja. 
Useilta maanomistajilta on myös tullut negatiivista palautetta reitistä ja 
sen käytöstä, eivätkä kaikki maanomistajat enää ole halukkaita siihen, 
että yleinen, opastettu reitti johdetaan heidän alueidensa läpi. Näin ol-
len tällaisen hankkeen toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä.

Käsittely

02.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä viidennen esityksen 
kokouksen neljäntenä asiana.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:
"Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä."
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Kannattaja: Mari Holopainen

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 749
V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutus-
vallan lisäämisestä

HEL 2018-004201 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi si-
ten, että aloitteessa ehdotettu kysely toteutetaan vuoden 2019 aikana 
ja sen tulokset tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan tietoon.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan valmisteluun siten, että aloitteessa ehdotet-
tu kysely toteutetaan vuoden 2019 aikana ja sen tulokset tuodaan kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan tietoon ja laaditaan lautakunnan päätet-
täväksi toimenpideohjelma koulutason vaikutusvallan lisäämiseksi.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Palautusehdotus:
Pia Pakarinen: Palautetaan valmisteluun siten, että aloitteessa ehdotet-
tu kysely toteutetaan vuoden 2019 aikana ja sen tulokset tuodaan kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan tietoon.

Kannattaja: Tomi Sevander

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
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Kaupunginhallitus päätti hylätä Anna Vuorjoen palautusehdotuksen ää-
nin 13 - 2.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi Pia Pakarisen palautusehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiedustelee kouluilta

 näkemyksiä siitä, mistä asioista tulisi päättää koulun tasolla ja miten 
koulujen vaikutusvaltaa oman arkensa pyörittämiseen voidaan lisätä

 mihin ne tarvitsevat lisää tukea ja
 mitkä asiat kuormittavat kouluja turhaan.

Aloitteen tekijä ehdottaa, että em. kyselyn tulokset tuodaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan tietoon ja sen päätettäväksi laaditaan toimenpi-
deohjelma koulutason vaikutusvallan lisäämiseksi. Aloitteen mukaan 
koulujen mahdollisuudet päättää ja vaikuttaa omaan arkeensa ovat hei-
kentyneet hallintosäännön uudistuksen jälkeen, ja yksityiskouluilla on 
huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa omaan toimintaansa kuin kau-
pungin kouluilla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan lausunnon. Lausunnossa eritellään yksityiskohtaisesti mm. 
ne koulujen johtokuntien toimivaltaa koskevat määräykset, jotka muut-
tuivat kun opetustoimen johtosäännöstä siirryttiin yhteen hallintosään-
töön. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallinto-
säännön määräyksiin. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja 
tarvittaessa muutoksista. 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön 
koottiin määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, 
hallintosäännössä, hallintokuntien johtosäännöissä, taloussäännössä ja 
tarkastussäännössä.

Luottamushenkilötason päättävänä toimielimenä kouluissa ja lukioissa 
on luottamushenkilöistä koostuva johtokunta, jonka toimivallasta mää-
rättiin kumotussa opetustoimen johtosäännössä ja nyt voimassa ole-
vassa hallintosäännössä. Koulujen ja lukioiden viranhaltijatason johta-
minen kuuluu rehtorille.

Lainsäädäntö, viranomaisohjeistus, toimivaltaa koskevat päätökset ja 
kaupungin hallintosääntö asettavat selkeät reunaehdot koulujen ja lu-
kioiden sekä hallinnon yhteistyölle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hallinto käy jatkuvaa vuoropu-
helua, keskustelua ja osallistamista rehtoreiden kanssa. Palvelukoko-
naisuuksien johtajat ja aluepäälliköt rehtoreiden esimiehinä ovat tietoi-
sia aloitteessa kuvatuista haasteista. Opetushenkilöstö kokee tällä het-
kellä työn kuormittavuutta, eikä työaika tunnu aina riittävän kaikkien 
työtehtävien suorittamiseen. Työmäärät vaihtelevat huomattavasti luku-
vuoden eri vaiheissa. Koetaan, että hallinnolliset tehtävät työllistävät, 
eikä kehittämiselle, pedagogiikalle ja suunnittelulle jää riittävästi aikaa.

Kouluille ja lukioille toteutetaan loppusyksystä 2018 asiakastyytyväi-
syyskysely hallinto- ja tukipalvelujen toiminnasta.

Useaa peruskouluista ja lukioista esiin tullutta parannusehdotusta ei ole 
mahdollista toteuttaa sääntelyn muuttamisella tai toimivallan siirtämisel-
lä kouluihin ja lukioihin, vaan niihin tarvitaan taloudellisia lisäresursseja. 
Toimivaltaa on siirretty toimialajohtajan päätöksellä rehtoreille, mikä 
myös vähentää byrokratiaa. Päätöksenteon tasot ovat samat kuin en-
nen organisaatiomuutosta.

Yksityisen koulutuksen järjestäjän päätöksenteko ja sitä koskevat me-
nettelytavat ovat yhtä lailla säädeltyjä kuin kunnan viranomaisten pää-
töksenteko ja menettely. Yksityiset koulutuksen järjestäjät noudattavat 
toiminnassaan asianomaista yhteisömuotoa koskevaa lainsäädäntöä 
(esim. yhdistyslaki, osakeyhtiölaki ja säätiölaki) sekä koulutusta koske-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 115 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/16
19.11.2018

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

vaa lainsäädäntöä. Näillä säädellään ainakin osittain koulutuksen jär-
jestäjän päätöksentekoa ja sen menettelyjä. 

Kunnan järjestämän opetuksen osalta toimivallat ja tehtävät määräyty-
vät valtuuston hyväksymän hallintosäännön, lautakunnan tai jaoston te-
kemien päätösten, delegointipäätösten ja toimintasäännön perusteella. 
Yksityisen järjestämässä koulutuksessa toimivallan jakautumisesta ja 
tehtävistä päättää ao. rekisteröity yhteisö tai säätiö.

Päätöksenteko eroaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjän osalta 
lähinnä siinä, mikä taho päättää mitäkin. Helsingin kaupunki on paljon 
suurempi koulutuksen järjestäjä kuin esim. yksityiset säätiöt. Monien 
koulun kokonaisuus aiheuttaa tiettyjen periaatteiden ja käytäntöjen yh-
tenäistämistä. Tästä seuraa yksittäisen koulun tasolle ohjeistusta, mikä 
saattaa tuntua hallinnollisesti raskaalta. Yksityiset koulut voivat toimia 
omana kokonaisuutena, jossa rehtori on samalla käytännössä koulu-
tuksen järjestäjä. Niiden hallinto on paljon kompaktimpi kuin kaupungin 
hallinto.

Perusopetuslaissa ja lukiolaissa on säännökset koskien oppilaiden ja 
opiskelijoiden osallisuutta, ja ne koskevat sekä julkisia että yksityisiä 
koulutuksen järjestäjiä. Opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden 
ja opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla on mahdolli-
suus osallistua koulun tai oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen se-
kä ilmaista mielipiteensä. Oppilaille ja opiskelijoille tulee järjestää mah-
dollisuus osallistua opetussuunnitelmien ja siihen liittyvien suunnitel-
mien valmisteluun. Lisäksi lapset ja nuoret ovat mukana monissa kou-
lujen ja lukioiden työryhmissä ja tiimeissä.

Kouluissa ja lukioissa tulee olla oppilaista tai opiskelijoista muodostuva 
oppilas- tai opiskelijakunta. Oppilas- tai opiskelijakunnan hallitus edus-
taa kaikkia koulun oppilaita ja tapaa säännöllisesti koulun johtoa. Oppi-
las- ja opiskelijakuntatoiminta valmistaa lapsia ja nuoria aktiiviseen ja 
kriittiseen kansalaisuuteen. Oppilaat voivat Helsingissä saada edustuk-
sen myös johtokuntiin, mikä lisää oppilaiden mahdollisuutta osallistua 
yhteisten asioiden hoitamiseen toimielinprosessin kautta. Kaupunkita-
soiseen Ruuti-toimintaan osallistuminen ja Ruudin kautta vaikuttaminen 
on yksi keino saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätök-
senteossa.

Uuden hallintosäännön mukainen organisaatio on ollut toiminnassa 
vain vähän yli vuoden, ja hallinnon ja palvelukokonaisuuksien välisen 
yhteistyön muodot hakevat vielä rakenteitaan. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta on lausunnossaan katsonut hyväksi, että tämä rakentamis-
työ viedään loppuun ennen tulosten arviointia. Mahdollinen kysely olisi 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa, kun hieman enemmän aikaa on kulu-
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nut organisaatiouudistuksen voimaantulosta. Kyselyn sisältö ja sen 
kohdentaminen voidaan silloin harkita toimialan sisällä.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 719

HEL 2018-004201 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.06.2018 § 126

HEL 2018-004201 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi Vesa Korkkulan ynnä muiden 
koulujen vallan lisäämistä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Kunnallishallinnon oikeudellinen perusta

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallinto-
säännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan 
päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston 
kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla 
kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin.

Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määritte-
lee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset mää-
räykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja tarvittaessa muutoksis-
ta. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. 
Lähtökohtana on, että nykyisin kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat 
kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka 
aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, hallin-
tokuntien johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Koulujen ja lukioiden osalta viranhaltijatason johtaminen kuuluu rehto-
rille. Vastaavasti luottamushenkilötason päättävänä toimielimenä on 
kouluissa ja lukioissa luottamushenkilöistä koostuva johtokunta, jonka 
toimivallasta määrättiin kumotussa opetustoimen johtosäännössä ja nyt 
voimassa olevassa Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Kumotun opetustoimen johtosäännön 7 §:ssä määrätyt johtokunnan tehtävät

1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovel-
lettavat järjestysmääräykset

2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen jär-
jestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva 
suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia 
työaikoja

4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan oh-
jaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa 
oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
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6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukau-
deksi ja päättää, että erottaminen voidaan pannan täytäntöön ennen 
kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudes-
ta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät.

Lisäksi johtokunta antoi lautakunnan jaostolle hakijoista lausuntonsa 
peruskoulun ja lukion rehtoria otettaessa (johtosäännön 20 §:n 4 
mom.). Johtokunta otti peruskoulussa ja lukiossa opettajaviran haltijan 
ja tuntiopettajan (johtosäännön 20 §:n 5 mom.).

Lautakunnan jaoston päätöksellä johtokunnat ovat voineet päättää lu-
kuvuoden aikana tehdystä yhdestä työpäivän muutoksesta.

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 15 luvun 3 §:ssä määrätyt johtokunnan tehtävät

Johtokunta 

1) hyväksyy vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustu-
van suunnitelman lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tar-
koitettuja vuotuisia työaikoja

2) hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa so-
vellettavat järjestysmääräykset 

3) erottaa peruskoulun oppilaan tai lukion opiskelijan enintään kuukau-
deksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudes-
ta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikokses-
ta. 

Opetustoimen johtosäännössä johtokuntien tehtäviin kuului koulun 
käyttösuunnitelman hyväksyminen. Tätä ei ole enää hallintosäännössä. 
Opetuslautakunta tarkisti 16.5.2017 (§ 71) laskentaperiaatteita, joilla 
lasketaan kaupungin peruskoulujen budjetit. Tämän päätöksen mukaan 
koulujen johtokunnilla on toimivalta päättää määrärahojen kohdentami-
sesta eli koulun käyttösuunnitelmasta. Sama on todettu toimialajohta-
jan 27.3.2018 tekemässä vuoden 2018 käyttösuunnitelmapäätöksessä: 
peruskoulujen ja lukioiden käyttösuunnitelmasta päättää johtokunta. 

Yksityinen opetuksen järjestäjä

Perusopetusta ja lukiokoulutusta voi järjestää rekisteröity yksityinen tai 
julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö. Näitä yhteisöjä ovat suomalaiset 
ja ulkomaalaiset yhdistykset, osakeyhtiöt, osuuskunnat ja uskonnolliset 
yhdyskunnat. Nämä koulutuksen järjestäjät noudattavat toiminnassaan 
asianomaista yhteisömuotoa koskevaa lainsäädäntöä (esim. yhdistys-
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lakia, osakeyhtiölaki ja säätiölakia), omia sääntöjään (esim. yhdistyk-
sen säännöt, osakeyhtiön yhtiöjärjestys, säätiön säännöt) sekä koulun 
ja lukion osalta koulutusta koskevaa lainsäädäntöä. Näillä säädellään 
ainakin osittain koulutuksen järjestäjän päätöksentekoa ja sen menette-
lyjä.

Yksityisen järjestämän koulutuksen hallintoon sovelletaan lisäksi valtion 
ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annettua lakia. Seu-
raavassa on asiaa koskevat säännökset:

2 §

Johtokunta

Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa 
johtokunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. (Valtion oppilaitoksen 
johtokuntaa…). Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä koulu-
tuksessa johtokunnan asettaa mainittu yhteisö tai säätiö. Johtokuntana 
voi toimia myös yhteisön tai säätiön hallitus.

4 §

Johtosääntö

Koulutuksen järjestämisestä määrätään tarkemmin johtosäännössä. 
(Johtosäännöstä päättää valtion järjestämässä koulutuksessa johtokun-
ta.) Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä koulutuksessa joh-
tosäännöstä päättää koulutuksen järjestäjä.

Johtosäännössä määrätään koulutuksen järjestämisen yleisistä perus-
teista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä 
sekä muista tarpeellisista asioista.

7 §

Hallintolain soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitettuun rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestä-
mään koulutukseen sovelletaan hallintolakia. 

Yksityinen opetuksen järjestäjä suhteessa julkiseen opetuksen järjestäjään

Yksityisen koulutuksen järjestäjän päätöksenteko ja sitä koskevat me-
nettelytavat ovat yhtä lailla säädeltyjä kuin kunnan viranomaisten pää-
töksenteko ja menettely. Säädöspohja on osaksi eri. Kunnan järjestä-
män opetuksen osalta toimivallat ja tehtävät määräytyvät valtuuston hy-
väksymän hallintosäännön, lautakunnan tai jaoston tekemien päätös-
ten, delegointipäätösten ja toimintasäännön perusteella. Koulutusta 
koskevassa lainsäädännössä on hyvin vähän toimivaltasäännöksiä (lä-
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hinnä vain ojentamis- ja kurinpitokeinojen käyttämisessä ja arvioinnis-
sa). Yksityisen järjestämässä koulutuksessa päättää toimivallan jakau-
tumisesta ja tehtävistä ao. rekisteröity yhteisö tai säätiö koulutuksen 
järjestäjänä. 

Päätöksenteko eroaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjän osalta 
lähinnä siinä, mikä taho päättää mitäkin. Asianomaisia menettelytapoja 
pitää kaikkien noudattaa. Helsingin kaupunki on paljon suurempi koulu-
tuksen järjestäjä kuin yksityinen säätiö tms. Usean koulun kokonaisuus 
aiheuttaa tiettyjen periaatteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä, joita te-
kevät eri päätöksentekoelimet kaupungissa. Tästä  seuraa yksittäisen 
koulun tasolle ohjeistusta, mikä saattaa tuntua hallinnollisesti raskaalta. 
Yksityiset koulut voivat toimia omana kokonaisuutena, jossa rehtori on 
samalla käytännössä koulutuksen järjestäjä. Hallinto on yksityisten 
osalta paljon kompaktimpi verrattuna Helsingin kaupungin hallintoon.

Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen

Perusopetuslaissa (1998/628) ja lukiolaissa (1998/629) on säännös 
koskien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta. Opetuksen/koulutuk-
sen järjestäjän tulee edistää oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja 
huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua koulun tai oppilai-
toksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä. Oppi-
laille ja opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuun-
nitelmien ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun. Lisäksi lapset 
ja nuoret ovat mukana monissa koulujen ja lukioiden työryhmissä ja tii-
meissä.   

Kouluissa ja lukioissa tulee olla oppilaista tai opiskelijoista muodostuva 
oppilas- tai opiskelijakunta. Oppilas- tai opiskelijakunnan hallitus edus-
taa kaikkia koulun oppilaita ja tapaa säännöllisesti koulun johtoa. Oppi-
las- ja opiskelijakuntatoiminta valmistaa lapsia ja nuoria aktiiviseen ja 
kriittiseen kansalaisuuteen. Oppilaat voivat Helsingissä saada oppilase-
dustuksen johtokuntiin aina alakouluihin asti, mikä lisää oppilaiden 
mahdollisuutta osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen toimielinpro-
sessin kautta. Kaupunkitasoiseen Ruuti-toimintaan osallistuminen ja 
Ruudin kautta vaikuttaminen on yksi keino saada lasten ja nuorten ääni 
kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Hallinnollisen työmäärän kokeminen kouluissa

Toimialalla hallinto käy jatkuvaa vuoropuhelua, keskustelua ja osallista-
mista muun ohella rehtoreiden kanssa. Tämä tapahtuu erityisesti esi-
miesrakenteen kautta. Aluepäälliköt rehtoreiden esimiehinä ovat tietoi-
sia kuten palvelukokonaisuuden johtajatkin toiminnallisista haasteista 
aloitteessa kuvattujen asioiden osalta.
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Yhteistyössä on noussut esiin, ettei työaika tunnu riittävän kaikkien työ-
tehtävien suorittamiseen. Työmäärät vaihtelevat huomattavasti luku-
vuoden eri vaiheissa. Koetaan, ettei kehittämiseen jää riittävästi aikaa. 
Hallinnolliset tehtävät työllistävät. Jatkuva kiire ja työn keskeytykset ko-
rostuvat. Oman työn ja toimialan tavoitteita ei täysin samaisteta. Peda-
gogiikalle ja suunnittelulle toivotaan lisää aikaa.

Toiminnan parantaminen

Koulujen ja lukioiden sekä hallinnon yhteistyölle asettaa selkeät rajat 
lainsäädäntö, viranomaisohjeistus, toimivaltaa koskevat päätökset ja 
kaupungin hallintosääntö. Toiminnan vapauttaminen ohi näiden reu-
naehtojen ei ole mahdollista. Lisäksi on todettava, että useaa perus-
kouluista ja lukioista esiin tullutta parannusehdotusta ei ole mahdollista 
toteuttaa sääntelyn muuttamisella tai toimivallan siirtämisellä kouluihin 
ja lukioihin, vaan niihin tarvitaan taloudellisia lisäresursseja. Toimival-
taa on siirretty toimialajohtajan päätöksellä rehtoreille, mikä myös vä-
hentää byrokratiaa. Päätöksenteon tasot ovat samat kuin ennen orga-
nisaatiomuutosta.

Loppusyksystä 2018 toteutetaan kouluille ja lukioille asiakastyytyväi-
syyskysely hallinto- ja tukipalvelujen palveluista. 

Organisaatiomuutos on ollut voimassa noin vuoden. Hallinnon ja palve-
lukokonaisuuksien välisen yhteistyön muodot hakevat vielä lopullisia 
rakenteitaan. Olisi hyvä, että tämä rakentamistyö viedään loppuun en-
nen tulosten arviointia. Tässä työssä on tärkeintä, että hallinto tukee 
palvelutuotantoa eli parhainta hallinto on silloin, kun se koetaan näky-
mättömäksi. Tällä hetkellä opetushenkilöstö ymmärrettävästi kokee 
myös työn kuormittavuutta. Mahdollinen kysely olisi tarkoituksenmukai-
sinta toteuttaa, kun hieman enemmän aikaa on kulunut organisaatio-
muutoksen voimaantulosta ja tällöin olisi toiminnallisesti tarkoituksen-
mukaista, että kyselyn sisältö ja sen kohdentaminen harkittaisiin toimia-
lan sisällä.

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Vesa Korkkula: Palautetaan valmisteluun siten, että aloitteessa ehdo-
tettu kysely toteutetaan vuoden 2019 aikana ja sen tulokset tuodaan 
lautakunnan tietoon ja laaditaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan pää-
tettäväksi toimenpideohjelma koulutason vaikutusvallan lisäämiseksi.

Kannattaja: Fatim Diarra
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että aloitteessa ehdotettu 
kysely toteutetaan vuoden 2019 aikana ja sen tulokset tuodaan lauta-
kunnan tietoon ja laaditaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettä-
väksi toimenpideohjelma koulutason vaikutusvallan lisäämiseksi. 

Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 6
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Johanna Lai-
saari, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Vesa Korkkula ehdotti Fatim Diarran kannattamana asian palauttamista 
uudelleen valmisteltavaksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jat-
kaa asian käsittelyä. 

Asiasta päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 750
V 28.11.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvin-
voinnin mittaamisen selvittämisestä

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin on selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista. Kehi-
tystä on mitattava myös muilla tavoin kuin bruttokansantuotteen kasvun 
avulla. Kansainvälisesti on selvitetty vaihtoehtoisten mittarien kehittä-
mistä ja käyttöä päätöksenteon tukena. Ympäristökriisit, sosiaalinen 
eriarvoisuus ja köyhyyden torjunta edellyttävät vaikuttavia toimia ja uu-
sia seurantavälineitä. Uudenlaiset mittarit kuvaavat arvostuksen muu-
toksia kaupungin toiminnan seurannassa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.3.2018 (§ 153) kaupunkistrategial-
le mittaristokokonaisuuden sekä merkinnyt tiedoksi seurattavat kan-
sainväliset vertailut. Strategian mittareiden ja indikaattoreiden valmiste-
lussa olivat osallisina kaikki kaupungin toimialat sekä kaupunginkans-
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lian suunnittelutoiminnot. Mittariston valmistelua johti kaupungin johto-
ryhmä. 

Strategiamittaristo on luokiteltu kaupunkistrategian teemakokonaisuuk-
sien mukaan kolmeen pääryhmään: Kestävän kasvun turvaaminen, 
Uudistuvat palvelut sekä Vastuullinen taloudenpito. Jokaiselle teema-
kokonaisuudelle on strategian sisällön pohjalta muodostettu 1-8 alatee-
maa. 

Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan sisältyviä alateemoja ovat 
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuorten 
hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologises-
ti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoimai-
suus ja matkailu. Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan kuuluu 26 
mittaria mittaristokokonaisuuden yhteensä 49 mittarista. 

Kaupunkistrategian toteuttamisen mittaristokokonaisuutta tarkennetaan 
seurannan kestäessä. 

Kaupunginhallitus on edelleen ilmoittanut vastauksessaan valtuutettu 
Jenni Pajusen aloitteeseen 26.9.2018 (§ 242), että Helsinki ryhtyy toi-
sena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Tämä tavoi-
teohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoittee-
seen ja nämä puolestaan noin kymmeneen alatavoitteeseen. Vapaaeh-
toinen raportointi YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvin tiedoin 
avaa päätöksentekoon näköalan kaupungin tilanteesta kestävää kehi-
tystä edistävänä toimijana. 

Valmistelutyö kevään 2019 aikana julkaistavaa ensimmäistä raporttia 
varten on käynnissä. Raporttia on edelleen tarkoitus kehittää seuraavi-
na vuosina strategiamittariston tarkentuessa ja myös perustuen kan-
sainvälisen yhteistyön ja verkottumisen antamaan tietoon. 

Edellä kuvatut toimenpiteet täyttävät laajasti aloitteen pyrkimyksen so-
siaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden huomioimisesta pää-
töksentekoa varten tuotetussa tiedossa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 751
Lausunto UMO-säätiö sr:n sääntömuutoksesta

HEL 2018-005595 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki 
puoltaa UMO-säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luon-
noksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntömuutosluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
UMO-säätiö sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiö

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan UMO-säätiö sr:n tarkoituksena 
on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja 
ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistämi-
nen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä orkesteria, järjestämällä 
konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekemällä musiikkitallenteita, harjoit-
tamalla musiikkikasvatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotis-
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toa. Orkesterin ylläpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoit-
teleminen. Orkesteri, jota säätiö ylläpitää, on helsinkiläinen jazziin ja 
uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri UMO – Uuden 
Musiikin Orkesteri. 

Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kult-
tuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista si-
sältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja koh-
deryhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvis-
tajana.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen 
jäsenet.

UMO-säätiötä koskeva selvitys konsernijaostolle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 18.6.2018, § 66 UMOn 
kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämi-
seksi käynnistettyä selvitystä. 

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi tehdyn selvityksen ja kehotti UMO-sää-
tiön hallitusta:

 muuttamaan säätiön sääntöjä niin, että säätiön hallituksessa on vä-
hintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä,

 laatimaan säätiölle vahvan, taiteelliseen ytimeen perustuvan strate-
gian sekä selvittämään voidaanko orkesterin uuteen nimeen sisäl-
lyttää sana Helsinki, esimerkiksi tyyliin "Helsinki UMO Jazz Orchest-
ra" tai "Helsinki Jazz Orchestra UMO" tms.,

 selvittämään viimeistään syksyn 2018 aikana säätiön ylläpitämän 
orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuudet 
sekä niiden vaikutukset säätiön talouteen muun muassa valtiono-
suusvaikutukset huomioon ottaen, ensisijaisesti selvityksessä esitel-
lyn osa-aikaisen mallin suuntaisesti. Vuodelle 2019 suunniteltavat 
muutokset esitellään konsernijaostolle syksyllä 2018,

 ottamaan toimintansa kehittämisessä huomioon muut selvitysrapor-
tissa esitetyt toimenpide-ehdotukset, mukaan lukien valtuuskunnan 
perustaminen, siltä osin kuin ne ovat säätiön kannalta perusteltuja.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
laa valmistelemaan yhteistyössä kaupunginkanslian sekä UMO-säätiö 
sr:n kanssa useampivuotisen tavoiteohjelman säätiön talouden tasapai-
nottamiseksi ja ulkoisen rahoitusosuuden lisäämiseksi sekä selvittä-
mään mahdollisuuksia UMOn käytön lisäämiseen kaupungin edustus- 
ja muissa tilaisuuksissa.
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Sääntöjen muuttaminen

Konsernijaoston kesäkuussa 2018 tekemän päätöksen jälkeen UMO-
säätiö on valmistellut sääntöjensä muuttamista liitteenä olevan luon-
noksen mukaisesti. 

Säätiön hallitus päätti 22.10.2018 pyytää kaupungin lausuntoa sääntö-
jensä muuttamisesta. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan 
sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Helsingin kaupunki on anta-
nut asiasta lausunnon. 

Säätiön nykyisiin sääntöihin tehtävät keskeiset muutokset ovat:

 säätiön ylläpitämän orkesterin nimen (UMO Helsinki Jazz Orchest-
ra) kirjaaminen sääntöihin,

 hallituksen kokoonpanoa laajennetaan niin, että hallituksessa on ny-
kyisen viiden sijaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä,

 hallituksen toimikausi pidennetään kaksivuotiseksi,

 poistetaan uuden säätiölain nojalla tarpeettomat määräykset sää-
tiön varoista ja tilinpäätöksen jälkeisistä jälkitoimenpiteistä.

Lisäksi säätiön sääntöihin lisätään kaupungin nykyisten mallisääntöjen 
mukaiset kirjaukset muun muassa konserniohjauksen noudattamisesta, 
luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta sekä erityisen tarkastuk-
sen suorittamisesta.

Hyväksyessään lausunnolle lähetettävän sääntöluonnoksen säätiön 
hallitus päätti esittää kaupungin harkittavaksi, että hallituksen jäsen-
määräksi voitaisiin lopullisissa säännöissä määritellä 3–7 jäsenen sijas-
ta 3–5 jäsentä. Hallituksen näkemyksen mukaan tämä jäsenmäärähaa-
rukka vastaisi kaupungin konserniohjeiden lähtökohtaa ja olisi säätiön 
koko sekä toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöresurssit huomioon ot-
taen täysin riittävä, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas sekä 
säätiön edun mukainen.

UMO-säätiön hallituksen päättämä sääntömuutos on kaupungin kan-
nalta perusteltu ja tarkoituksenmukainen. 

Hallituksen kokoonpanon osalta UMOn hallitus on esittänyt, että sää-
tiön säännöissä hallituksen kokona säilytettäisiin vähintään kolme ja 
enintään viisi hallituksen jäsentä. Voimassaolevan konserniohjeen mu-
kaan hallituksiin valitaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei 
määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy.
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UMO-säätiön osalta voidaan alkuvuoden ja kevään 2018 aikana tehdyn 
selvityksen perusteella todeta, että säätiön hallituksen kollektiivisen 
osaamisen vahvistaminen on perusteltua mahdollistaa. Tämä voi ta-
pahtua esimerkiksi ottamalla hallitukseen uusia kaupunkikonsernin ul-
kopuolisia jäseniä. UMOn sääntöjen muuttamisen yhteydessä on tar-
koituksenmukaista mahdollistaa, että hallituksen kokoonpanoa voidaan 
niin haluttaessa vahvistaa uusilla jäsenillä ilman, että nykyisiä hallituk-
sen jäseniä on tarpeen erottaa tai jättää valitsematta uudelle toimikau-
delle. Lisäksi sääntöluonnoksessa määritelty vähintään kolme ja enin-
tään seitsemän hallituksen jäsentä mahdollistaa myös UMO-säätiön 
hallituksen esittämän pienemmän jäsenmäärän, jos kaupunki nimeäjä-
tahona niin päättää.

Lopuksi

UMO-säätiön sääntömuutoksessa otetaan huomioon kaupunginhalli-
tuksen konsernijaoston hyväksymät mallisäännöt. Sääntöihin on lisätty 
säätiön ylläpitämän orkesterin uusi nimi, joka on linjassa konsernijaos-
ton kesäkuussa 2018 tekemän päätöksen kanssa. Kaupungin kannalta 
on tarkoituksenmukaista puoltaa säätiön sääntöjen muuttamista esite-
tyllä tavalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntömuutosluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassaolevat säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
UMO-säätiö sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.11.2018 § 108

HEL 2018-005595 T 00 01 06

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi UMO-sää-
tiö sr:n tekemän selvityksen vaihtoehdoista UMO:n orkesterin raken-
teen joustavoittamiseksi ja kehottaa UMO-säätiö sr:n hallitusta jatka-
maan säätiön toiminnan kehittämistä ja orkesterin rakenteen joustavoit-
tamista raportissa esitetyn neuvotteluratkaisuvaihtoehdon pohjalta. 

B

Lisäksi konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupun-
ki puoltaa UMO-säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luon-
noksen mukaisesti.

Käsittely

12.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä 
kansliapäällikön kolmannen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva 
Pirkkala ja hallituksen puheenjohtaja Toni Paussu sekä kulttuurijohtaja 
Tuula Haavisto. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

18.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335
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tuula.haavisto(a)hel.fi
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§ 752
Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon

HEL 2018-010400 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 759 000 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-
säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympia-stadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2018 talousarviomäärärahoja 759 000 euroa sijoituk-
sen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut 
kohteet, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stadion-säätiö sr:n perusparan-
nusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja 
perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää 
rahoitusosuutta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion säätiö sr:n hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stadion-säätiö

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

Stadion-säätiö hallinnoi ja ylläpitää vuokraoikeuden perusteella vuonna 
1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Helsingin Olympiastadionia, 
joka on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006.

Stadion-säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kaupunki 
nimeää sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Lisäksi sää-
tiön hallitus voi täydentää itseään yhdellä jäsenellä. Alkaneella toimi-
kaudella hallitus on täydentänyt itseään kaupunginhallituksen konserni-
jaoston nimeämiskehotuksen mukaisesti.

Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushanke

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion 
kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteis-
työstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
sessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoitta-
maan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäve-
rottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin. 

Kaupunki ja valtio voivat yhteistyösopimuksen mukaan järjestää oman 
osuutensa rahoituksen haluamallaan toisen osapuolen ja Stadion-sää-
tiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. Kaupunginvaltuuston pää-
töksen perustelujen mukaan rahoitus on kaupungin osalta tarkoituksen-
mukaista järjestää ainakin hankkeen silloisessa vaiheessa urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista myönnettävällä lainalla.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupun-
gin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin 
perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suo-
men valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin ra-
hoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä 
enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelujen mukaan kaupungin rahoi-
tusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainalla, jonka lyhennyk-
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set alkavat vasta perusparannushankkeen valmistumisen jälkeen. Sää-
tiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta rahaston varoista 
myönnetyn lainan korkojen ja lyhennysten maksamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitu-
sosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja pe-
rusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että 
kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin pääte-
tyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 mil-
joonaa euroa.

Perusparannusrahasto

Säätiölain (487/2015) 12 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan liiketoimin-
taa harjoittavan säätiön hallituksen on viipymättä tehtävä oman pää-
oman menettämisestä rekisteri-ilmoitus, jos hallitus havaitsee, että sää-
tiön oma pääoma on negatiivinen. 

Stadion-säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaan tarkoitustaan muun 
muassa luovuttamalla Olympiastadionia korvausta vastaan erilaisiin 
harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Stadion-säätiö harjoittaa 
tältä osin liiketoimintaa ja on säätiölain 12 luvun 22 §:n 1 momentin so-
veltamisalan piirissä.

Stadion-säätiö perusti vuonna 2016 perusparannusrahaston, jonka 
avulla säätiön oma pääoma on tarkoitus säilyttää uudistamis- ja perus-
parannushankkeen aikana positiivisena.

Perusparannusrahaston sääntöjen mukaan rahaston pääomaan kuulu-
vat varat, jotka Helsingin kaupunki sijoittaa rahastoon osana kaupun-
ginvaltuuston päättämää kaupungin rahoitusosuutta Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksista. Lisäksi pää-
omaan kuuluvat edellä mainittujen varojen mahdolliset tuotot ja rahas-
toon muutoin mahdollisesti saatavat lisäykset.

Perusparannusrahaston perustamisen yhteydessä tarkoituksena oli, et-
tä kaupunki sijoittaa vuosittain 2016–2019 perusparannusrahastoon tili-
kauden aikana muodostuneen aktivoitujen peruskorjauksien poistojen 
ja kaupungin lainojen lyhennyksiin kaupungin antamien avustusten väli-
sen erotuksen. Perusparannusrahaston lisäykset käytetään Helsingin 
Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittami-
seen. Perusparannusrahaston pääomaa ei saa käyttää muuhun tarkoi-
tukseen.

Stadion-säätiön perusparannusrahastoa koskevasta päätöksenteosta 
vastaa Stadion-säätiön hallitus tai hallituksen päättämässä laajuudessa 
toimitusjohtaja. Perusparannusrahaston sääntöjen 1.1. (Pääoma) ja 
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1.2. (Käyttötarkoitus) -kohtien muuttaminen sekä rahaston lakkauttami-
nen edellyttävät Helsingin kaupungin suostumusta.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, § 1145 hyväksyä 768 500 euron 
suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannusra-
hastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeeseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 11.12.2017, § 1117 hy-
väksyä 764 500 euron sijoituksen tekemisen rahastoon.

Stadion-säätiön hakemus

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille 16.10.2018 liitteenä olevan 
hakemuksen liittyen perusparannusrahaston lisäykseen vuodelle 2018. 

Stadion-säätiön hallituksen 15.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
säätiö hakee kaupungilta perusparannusrahaston lisäystä vuodelle 
2018 yhteensä 759 000 euroa, joka on aktivoitujen peruskorjauksien 
poistojen, noin 1,98 miljoonaa euroa, ja peruskorjausten lainojen lyhen-
nyksiin saatujen kaupungin avustusten, noin 439 000 euroa, erotukses-
ta muodostuva alijäämä.

Perusparannushankkeen rahoituksen järjestäminen

Kaupunki on tähän mennessä myöntänyt Olympiastadionin uudistamis- 
ja perusparannushankkeeseen rahoitusta seuraavasti:

Hankkeeseen liittyvät urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnetyt lai-
nat Stadion-säätiölle, yhteensä 102,7 miljoonaa euroa:

 2012: 0,5 miljoonaa euroa ja 5,9 miljoonaa euroa

 2015: 6,3 miljoonaa euroa

 2018: 90 miljoonaa euroa (josta nostettu 45 miljoonaa euroa).

Sijoitukset perusparannusrahastoon, yhteensä 1 533 000 euroa:

 2016: 768 500 euroa

 2017: 764 500 euroa.

Kaupungin yhteensä 130,5 miljoonan euron rahoitusosuudesta on 
myönnetty yhteensä noin 104,2 miljoonaa euroa, josta on tähän men-
nessä nostettu/toteutunut yhteensä noin 59,2 miljoonaa euroa. 

Kaupungin rahoitusosuudesta on myöntämättä vielä noin 26,3 miljoo-
naa euroa, johon sisältyy myös nyt esitetty sijoitus perusparannusra-
hastoon. Vuoden 2018 perusparannusrahastosijoitusta lukuun ottamat-
ta jäljellä oleva rahoitusosuus on tarkoitus järjestää Stadion-säätiölle 
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urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettävällä lainalla tai lainoilla. 
Lainojen myöntämiseen on varauduttu siirtämällä hankkeelle osoitettuja 
varoja urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon vuodesta 2014 lähtien.

Kaupunki myöntää Stadion-säätiölle vuotuista lainanhoitoavustusta, jol-
la säätiö maksaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettyjen laino-
jen lyhennykset kaupungille. Lainanhoitoavustus on vuonna 2019 noin 
2,3 miljoonaa euroa, jolloin ensimmäiset hankkeeseen liittyvät lainanly-
hennykset alkavat.

Valtio on avustanut säätiötä tähän mennessä hankkeeseen liittyen 87,7 
miljoonalla eurolla, joten alkuperäisen 104,5 miljoonan euron rahoituso-
suuden osalta jäljellä on 16,8 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuden koro-
tuksen osuuden, 26 miljoonaa euroa, valtio maksaa osittain jälkikätei-
sesti vuosien 2018–2027 aikana.

Esittelijän kannanotto

Kaupunki on varautunut osallistumaan Olympiastadionin peruskorjauk-
seen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän Suomen valtion 
kanssa solmitun sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä 
Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisesta mukaisesti.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa säätiön pääoman 
vahvistamista perusparannusrahastoon tehtävällä pääomasijoituksella 
siten, että säätiö käyttää kyseisen pääoman uudistamis- ja perusparan-
nushankkeen kustannusten kattamiseen rahaston sääntöjen mukaises-
ti. Tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin rahoitusosuutta hankkees-
sa, joten kaupunginvaltuuston päättämää rahoituksen enimmäismäärää 
ei ylitetä. 

Ensimmäinen sijoitus perusparannusrahastoon tehtiin vuonna 2016. 
Päätöksen perusteluissa todettiin, että perusparannusrahastoon on tar-
peen tehdä vastaavanlaiset sijoitukset myös vuosien 2017, 2018 ja 
2019 osalta, koska aiempien vuosien peruskorjaushankkeisiin liittyvät 
poistot jatkuvat, eikä säätiöllä ole uudistamis- ja perusparannushank-
keen aikana varsinaisen toiminnan tuloja. 

Vuoden 2018 osalta suunnitelman mukaisten poistojen ja lainojen ly-
hennyksiin myönnettyjen avustusten välinen erotus on noin 759 000 
euroa. Vuoden 2018 talousarvion määrärahoissa on varauduttu ky-
seessä olevan sijoituksen tekemiseen. 

Stadion-säätiön arvion perusteella vuonna 2019 ei enää tarvita sijoitus-
ta perusparannusrahastoon, koska säätiö aloittaa lainojen lyhennykset 
kaupungille ja kaupungin lainanhoitoavustus tulee kattamaan säätiön 
poistojen määrän vuonna 2019.
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Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion säätiö sr:n hakemus

Oheismateriaali

1 Perusparannusrahaston säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.11.2018 § 97

HEL 2018-010400 T 02 05 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 759 000 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-
säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympia-stadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 138 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/19
19.11.2018

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

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2018 talousarviomäärärahoja 759 000 euroa sijoituk-
sen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut 
kohteet, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Stadion-säätiö sr:n peruspa-
rannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- 
ja perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää 
rahoitusosuutta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 753
Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

HEL 2018-009560 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokortte-
lien kehittäminen, Khn käytettäväksi 

 1 910 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämishankkeiden 
toteuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan kirje kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien 
kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu tori-
korttelien 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin ja muihin kaupun-
gintalokorttelien kehittämisen edellyttämiin pieniin muutostöihin. Kau-
punkiympäristön toimialan esityksen mukaan toimiala tarvitsee määrä-
rahat suunniteltujen muutostöiden toteuttamiseen.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen on vuosina 2010–2017 käytetty 
yhteensä 63,3 milj. euroa muun muassa Kiseleffin talon, kaupunginmu-
seon uusien tilojen ja Sofiankatu 4:n tilojen muutos- ja perusparannus-
töihin. Vuoden 2018 tarpeeksi on arvioitu 3,61 milj. euroa, joka koostuu 
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talousarviossa osoitetusta 1,91 milj. euron määrärahasta ja vuonna 
2017 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnetystä 1,70 
milj. euron ylitysoikeudesta vuodelle 2018. Kaupungintalokorttelien ke-
hittämisvaihe on suunniteltu päättyväksi vuonna 2018, eikä kehittämi-
seen ole varattu erillismäärärahoja vuoden 2019 talousarvioesitykses-
sä.

Kaupunkiympäristön toimialan esittämä 1 910 000 euron määräraha tu-
lisi myöntää kaupunkiympäristön toimialalle käytettäväksi kaupunginta-
lokorttelien kehittämishankkeiden toteuttamiseen vuoden 2018 talous-
arvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kau-
punginhallituksen käytettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan kirje kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Kaupunginkanslia
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§ 754
Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
projektialueiden esirakentamista varten

HEL 2018-010726 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2018 talousarvion kohdan 8 01 02 Projektialueiden esira-
kentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

alakohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

 1 500 000 euroa alueen esirakentamiseen,

alakohdasta 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täyd.

 500 000 euroa kaavojen toteutettavuuteen liittyvien tek-
nisten yleissuunnitelmien laadintaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden esirakentaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasila

Ratapihakortteleiden katujen ja puistojen sekä tonttien rakentamisen 
yhteydessä kunnostetaan kaupungin vastuulla olevat pilaantuneet maat 
sekä poistetaan jätetäyttö rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Li-
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säksi Postipuiston alueella tehdään tutkimuksia. Pilaantuneen maan 
kunnostamisesta, jätteen poistosta ja tutkimuksista aiheutuvat kustan-
nukset ovat 0,31 milj. euroa. Ratapihakortteleiden paalulaatan ensim-
mäisen vaiheen teosta Höyrykadun, Tenderinlenkin ja Höyrypuiston 
alueelle aiheutuu noin 1,7 milj. euron kustannukset. 

Yhteensä ratapihakortteleiden esirakentamiseen ennustetaan vuonna 
2018 tarvittavan 2,0 milj. euroa, johon käytetään toimialalle aiemmin 
myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 milj. euroa ja nyt esitettävää 
määrärahaa 1,5 milj. euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Pasilan esirakentamiseen ja 
maaperän puhdistamiseen 3,26 milj. euroa. Lisäksi vuonna 2017 käyt-
tämättä jääneiden määrärahojen perusteella Pasilan esirakentamiseen 
myönnettyä ylitysoikeutta on käytettävissä kaupunginhallituksella 
0,2 milj. euroa ja kaupunkiympäristön toimialalla 0,5 milj. euroa 
(Khs 12.2.2018). Pasilan esirakentamistöihin on vuodesta 2010 lähtien 
käytetty 19,8 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 on 
Pasilan alueen esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi yhteensä 
4,2 milj. euroa. 

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 07 Uudet 
projektialueet ja muun täydennysrakentamisen edellyttämään esiraken-
tamiseen 1,2 milj. euroa. Teknisiä yleissuunnitelmia laaditaan Malmin 
ja Koivusaaren alueella sekä muilla pienemmillä täydennysrakentami-
salueilla kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten. 
Määrärahatarve vuonna 2018 on 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 
vuosille 2018-2020 on uusien projektialueiden ja muun täydennysra-
kentamisen edellyttämiin esirakentamistöihin suunniteltu käytettäväksi 
yhteensä 3,2 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 Pro-
jektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi eri 
alakohdista yhteensä 2,0 milj. euroa.

Yhteensä 2 000 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäris-
tön toimialalle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektia-
lueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden esirakentaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Kaupunginkanslia
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§ 755
Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehit-
tämisestä

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön joh-
taja Leena Luhtasela.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakun-
nan selvityksen ruoka-aputoiminnan kehittämisestä. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2018 (§ 367) merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydes-
sä hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille. 

Ponnessa esitettiin tehtäväksi selvitys yhteistyössä ruokaa jakavien ta-
hojen kanssa, jotta löydettäisiin Helsingille sopivia keinoja, joilla leipäjo-
noissa jonottamista voidaan vähentää, sekä vaihtoehtoisia keinoja ruo-
anjakelulle kadulla jonottamisen sijaan. Päätöksen perusteluista käy il-
mi, että sosiaali- ja terveyslautakunta oli lausunnossaan 16.1.2018 il-
moittanut ponnessa esitetyn selvityksen olevan käynnissä. 
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Kaupunginhallituksen päätöksessä 21.5.2018 annetun jatkokäsittelyoh-
jeen mukaisesti kyseinen sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.8.2018 hy-
väksymä selvitys tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, vaikka asia 
kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivaltaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelma 5.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.08.2018 § 186

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi esittelijän muute-
tun ehdotuksen mukaisen, kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkist-
rategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria 
Ohisalo) johdosta tehdyn selvityksen tulokset vaihtoehtoisten keinojen 
löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa.

Käsittely

14.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen esitti, että uutta toimintamallia kuvaavan koh-
dan kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Luodaan 
keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli, jossa sovituissa toimipisteis-
sä henkilön tai perheen on mahdollista saada tukea tilanteensa ja 
avuntarpeensa selvittämiseen ja ohjausta yhteiskunnan palveluiden pii-
riin. Keskitetty asiakasohjaus auttaa toimijoita tunnistamaan paremmin 
erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita ja ohjaamaan heitä sopivien palve-
luiden piiriin."

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
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Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän selvitystä palautettavaksi seuraavin pe-
rustein:

Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja, 
jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes koko-
naan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien 
puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.

Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudel-
leen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen 
toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta or-
ganisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio en-
simmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 
000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja  uusien työn-
tekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köy-
hien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.

Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen 
vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva 
ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassaolevana toimintana sopiva ta-
pa.

Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua palveluja 
tai apua. Vaikka kyseessä on todenäköisesti pieni joukko, tulee ihmisel-
lä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja mikäli ih-
minen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät halua olla 
osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua. 

Ruoka-apu ja siihen liittyvä ruoanjakelu tulee jatkossakin olla ilmaista 
eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla. 
Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla.

Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomai-
nen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoim-
massa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.

Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön. 
Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palve-
luita kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää 
selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.

Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri hei-
koimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole 
suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köy-
himmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruo-
ka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on 
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se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan 
aikaan.

Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri or-
ganisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta täs-
säkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja 
osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan 
tai taloudessaan.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Heidi Ahola: Korvataan uutta toimintamallia kuvaan kohdan toi-
seksi viimeisen kappaleen lause "Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös 
ilman tunnistautumista" seuraavasti: "Ruoka-avun jakaminen jatkuu 
myös ilman tunnistautumista niin, että tunnisteen luominen on asiak-
kaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedotetaan laajasti mahdollisuudesta 
hankkia tai olla hankkimatta tunniste."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Heidi Ahola): Korvataan uutta toi-
mintamallia kuvaan kohdan toiseksi viimeisen kappaleen lause "Ruoka-
avun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista" seuraavasti: 
"Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista niin, että 
tunnisteen luominen on asiakkaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedote-
taan laajasti mahdollisuudesta hankkia tai olla hankkimatta tunniste."

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

Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen 
äänin 11 - 2.

Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

19.06.2018 Pöydälle

16.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 
58283

leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.05.2018 § 367

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

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

Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttu-
aan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

21.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 149 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/22
19.11.2018

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

14.05.2018 Pöydälle

07.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 756
Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön il-
mastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauk-
sessa

HEL 2018-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Pöydällepanoehdotus:
Terhi Koulumies: Jätetään pöydälle 26.11.2018 saakka.

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että arvioidaan tutkimus-
tiedon pohjalta eri tyyppisten biomassojen kestävyyttä perustuen vaiku-
tukseen kokonaishiilipäästöihin ennen vuotta 2035, joka on Helsingin 
hiilineutraaliuden tavoitevuosi.

Perustelu:

Helen tietenkin noudattaa markkinoilla toimivana yhtiönä niitä laskuta-
poja ja standardeja, jotka eu:n laajuisesti käyttöön sovitaan. Mutta kos-
ka sääntelyn voi myös olettaa seuraavan luonnontieteellisen tiedon ker-
tymistä jollain viiveellä, kaupungin on syytä olla tietoinen eri ratkaisujen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta ilmakehään pääsevän hiilidioksidin mää-
rään.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että 
energiayhtiöiden konserniohjauksessa puun energiakäytön ilmastovai-
kutukset arvioitaisiin tuoreimman tieteellisen tiedon perusteella nolla-
päästöoletuksen sijaan.” (Atte Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy käyttää biopolttoaineita kes-
tävästi ja osallistuu kestävyystutkimukseen yhdessä tutkimuslaitosten 
kanssa sekä seuraa siihen liittyvää lainsäädäntöä. Biopolttoaineinves-
toinneillaan Helen korvaa fossiilista kivihiiltä.

Helenin suunnitteilla oleviin hakelämpökeskuksiin käytettävä polttoaine 
muodostuu metsäteollisuuden sivutuotteista (kuori, puru) ja metsähak-
keesta, jota tehdään oksista, latvuksista ja pieniläpimittaisesta harven-
nuspuusta. Hakkeen lisäksi Helen selvittää mahdollisuutta hyödyntää 
myös kierrätyspolttoaineita. 

Puuta poltettaessa hiili vapautuu ilmakehään heti, kun taas metsään jä-
tettäessä puun lahoaminen ja hiilen vapautuminen tapahtuvat hitaasti. 
Oksat ja latvustot puolestaan ovat nopeasti hajoavia tuotteita. Biomas-
san ilmastovaikutustutkimusten tulos riippuu siis paljolti valittavasta ai-
kajänteestä. Tutkijat eivät vielä ole yksimielisiä siitä, mitkä ovat puun 
polton vaikutukset. 

Hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan takaisin kasvaviin puihin. Tämän 
vuoksi esimerkiksi EU:n päästökaupassa biomassan päästökerroin on 
nolla. Tuorein tutkimustulos otetaan EU-tasolla huomioon päästökertoi-
mia määriteltäessä.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa biomassan kestävyyskriteerit osa-
na uusiutuvan energian direktiiviä. Vuodesta 2021 eteenpäin tulee 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 152 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/23
19.11.2018

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

osoittaa, että käytetty biomassa on kestävää. Kasvihuonekaasupäästö-
laskelmissa on osoitettava, että biomassan ilmastohyöty ei mitätöidy 
tuotannossa tai logistiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsät 
ja korjuu pitää olla hoidettu nykyisten metsänhoidon suositusten ja met-
säsertifioinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja että biomassa 
hyödynnetään tehokkaissa polttoprosesseissa.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen 
mukaan kaupunki muun muassa noudattaa konserniohjauksessaan eri 
yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien 
sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Helen Oy noudattaa 
biopolttoaineidenkin osalta EU:n päästökauppaa ja tulevia kestävyysk-
riteerejä, mutta seuraa myös tutkimusta ja varautuu tulevaisuuden 
mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin. Kaupungin tulee konserniohjeen 
mukaisesti pidättäytyä omaehtoisista Helen Oy:n asemaa energiamark-
kinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä, 
kuten esimerkiksi biopolttoaineiden hankintaa rajoittavien tai haittaa-
vien ohjeiden antamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 725
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HEL 2018-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 757
Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vai-
najien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta

HEL 2018-000847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 17.1.2018 hy-
väksymän toivomusponnen (Veronika Honkasalo) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 17.1.2018 valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta punavanki-
leirien historian muistamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää 
aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yh-
teistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten mui-
den kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkik-
si kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisi-
vat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvit-
tämisessä. (Veronika Honkasalo)
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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.

Valtuutettu Honkasalon toivomusponsi toimitettiin kaupungin historiatoi-
mikunnalle. Historiatoimikunta teetti asiassa hankesuunnitelman "San-
tahaminan vankileireillä kuolleiden muistaminen ja muut sisällissodan 
paikat Helsingissä". Suunnitelman mukainen hanke pohjaa visuaalisesti 
kiinnostavaan nettisivuun ja siihen integroituvaan karttasovellukseen. 
Mainittu nettisivu linkitetään muihin relevantteihin nettisivuihin kuten 
Helsingin kaupungin ja kaupunginmuseon nettisivuihin. Sivuille kootaan 
keskitetysti Santahaminaan haudattujen nimet. Hankkeessa on myös 
virtuaalitodellisuusosio. Tämä osio hyödyntää 360-asteista valokuvaa, 
jolla tuotetaan uhrien muistoa kunnioittava virtuaalinen muistomerkki. 
Lisäksi kokonaisuus sisältää äänimaiseman. Koko hankkeen tavoittee-
na on herättää historian kokemukset eloon niin, että ne nivoutuvat hel-
sinkiläisten arkeen.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 3.10.2018 myöntänyt historiatoimi-
kunnalle määrärahan hankkeen toteuttamiseksi hankesuunnitelman 
mukaisesti. Historiatoimikunnalta saadun tiedon perusteella hankkeen 
toteuttaminen on käynnistynyt ja hankesuunnitelman mukainen nettisi-
vu ja virtuaalinen muistomerkki on tarkoitus julkaista 16.1.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 727

HEL 2018-000847 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 156 (163)
Kaupunginhallitus

Asia/24
19.11.2018

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

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 758
Kaupunginvaltuuston 14.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.11.2018 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2, 4, 5 Ei toimenpidettä.
  
3 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

28.11.2018.
  
6 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 

ja yleisten alueiden jaostolle, kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nalle.

  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen 
Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupun-

kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympä-
ristö- ja lupajaostolle, pelastuslautakunnalle, kaupun-
ginmuseolle ja kaupunginkirjastolle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen 
Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupun-

kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympä-
ristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle, 
pelastuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

  
9-11 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
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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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§ 759
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 46. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 12.11.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 13.11.2018
kaupunkiympäristölautakunta 13.11.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.11.2018
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto 15.11.2018
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 15.11.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- kaupunginkanslia  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 755, 756, 757, 758 ja 759 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 752, 753 ja 754 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2018 162 (163)
Kaupunginhallitus

19.11.2018

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.11.2018.


