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Kokousaika 08.04.2019 16:00 - 16:43

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
varapuheenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria poistui 16:21, poissa: 245 - 247 §
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Yanar, Ozan varajäsen

saapui 16:21, läsnä: 245 - 247 §

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
poistui 16:31, poissa: 245 - 247 §

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

johtaja
saapui 16:05, poissa: 231 §

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
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lajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta va. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
231 - 247 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
231 - 232 §

Juha Summanen hallintojohtaja
233 §, 237 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
234 - 236 §, 238 - 247 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
231 - 247 §
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§ Asia

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

232 Asia/2 V 24.4.2019, Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koske-
va lähetekeskustelu

233 Asia/3 V 24.4.2019, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

233 Asia/3 V 24.4.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

234 Asia/4 V 24.4.2019, Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 
12504)

235 Asia/5 V 24.4.2019, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018

236 Asia/6 V 24.4.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018

237 Asia/7 Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta

238 Asia/8 Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaa-
leihin ja europarlamenttivaaleihin

239 Asia/9 Edustajien nimeäminen Osloon pohjoismaiseen pääkaupunkikokouk-
seen 21.5.2019 ja Urban Future Global Conference -tapahtumaan 22.-
24.5.2019

240 Asia/10 Toimivaltarajan asettaminen pormestarille kaupunginhallituksen käyt-
töön varattujen määrärahojen käyttämisessä

241 Asia/11 Suojelusuunnitelman perusteiden vahvistaminen

242 Asia/12 Asuinkerrostalotontin myyminen Länsisataman Jätkäsaaresta (tontti 
20829/3)

243 Asia/13 Lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden 
luonnoksesta

244 Asia/14 Helsingin kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja val-
tionvarainministeriölle eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työ-
ryhmän raportista

245 Asia/15 Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun 
asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen 
suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14)

246 Asia/16 Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisra-
kennuksen hankesuunnitelma
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247 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 231
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 Paavo 
Arhinmäen ja Kaisa Hernbergin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Mika Raatikaisen.

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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§ 232
V 24.4.2019, Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua kos-
keva lähetekeskustelu

HEL 2019-003205 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää käydä vuoden 2020 talousarvioehdotuk-
sen valmistelua koskevan lähetekeskustelun.

Käsittely

Kaupunginhallitus totesi, että talouden lukuja voidaan päivittää viimei-
simpiin versioihin kaupunginvaltuuston esityslistalle.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 VM Taloudellinen katsaus kevät 2019
2 VM Kuntatalousohjelma 2020-2023
3 Talouden tunnusluvut 6.3.2019
4 Tilinpäätös 2018
5 Kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit ja indikaattorit maaliskuussa 

2019
6 Rakentaminen Helsingissä 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vakiintuneen suunnittelukäytännön mukaan kau-
punginvaltuusto käy vuosittain seuraavan vuoden talousarviota koske-
van lähetekeskustelun.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 3 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/2
08.04.2019

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

Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–
2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019 ja tulee 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2019. 

Talousarvioraami sekä talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosil-
le 2020–2022 laatimisohjeet on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituk-
sessa myöhemmin keväällä 2019. Laatimisohjeisiin sisältyvän raamin 
lähtökohtana ovat valtuustokauden strategian taloustavoitteet, tilinpää-
tös 2018, kuluvan vuoden talousarvio sekä seuraavan vuoden talous-
suunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä toiminnan tavoitteet ja li-
säksi ennusteet yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja kuntatalousoh-
jelmassa linjatut kuntatalouteen kohdistuvat valtion toimenpiteet. 

Tiedot vuoden 2018 talouden toteutumasta pohjautuvat vuoden 2018 ti-
linpäätökseen, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.3.2019.

Yleinen taloustilanne

Tilastokeskuksen helmikuun 2019 lopun arvion mukaan Suomen BKT 
kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2018. Kasvu ei ollut yhtä voimakasta kuin 
vuosina 2016 ja 2017, jolloin kasvuluvut lähentelivät kolmea prosenttia. 
Vuonna 2018 talouskasvu jakautui tasaisesti teollisuuden, rakentami-
sen ja palveluiden toimialoille. Vuosina 2019–2021 BKT:n kasvun en-
nustetaan valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan hidas-
tuvan noin 1,5 prosenttiin vuonna 2019, 1,3 prosenttiin vuonna 2020 ja 
edelleen 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Kasvua hidastavat laskevat 
asuntoinvestoinnit ja viennin osalta kaupan esteiden lisääntyminen.

Valtiovarainministeriön joulukuussa 2018 julkaiseman ennusteen mu-
kaan maailmantalouden kasvu hidastuu lähivuosina. Euroalueen ta-
lousnäkymät ovat heikentyneet vuoden 2018 aikana. Erityisesti teolli-
suuden luottamus talouskehitykseen on laskenut. Saksan ja Ranskan 
talouden kasvun ennustetaan hidastuvan. Iso-Britannian talousnäkymiä 
varjostaa Brexitiin liittyvä epävarmuus. Pohjoismaissa Ruotsin vahvana 
pysynyttä talouskasvua kannattelee yksityinen kulutus ja investoinnit. 
Aasiassa Japanin ja Kiinan talouskasvun samoin arvioidaan hidastu-
van. Kiinan viennin näkymiä varjostaa jännitteet Yhdysvaltojen kanssa 
lähivuosina.

Yhdysvaltojen talous on vahvassa nousussa. Kasvua ylläpitää erityi-
sesti yksityinen kulutus ja hyvä työllisyystilanne. Talouskasvun ennus-
tetaan hidastuvan ennustejaksolla 2018–2021. 

Suomen vientikysyntä ja viennin ennuste kehittyvät maailmankaupan 
kasvua hitaammin. Viennin heikentymiseen vaikuttavat osaltaan tärkei-
den vientimaiden, kuten Saksan ja Venäjän, taloudellisten näkymien 
heikkeneminen, joskin Ruotsin talous on yhä vahvalla pohjalla. Suo-
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men tavaravientiä ylläpitää muun muassa laivatilausten tasainen val-
mistuminen tulevina vuosina ja palveluviennin kasvua on edesauttanut 
moottoriajoneuvojen viennin vahva kasvu.

Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan olevan 1,6 prosenttia vuon-
na 2019. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason 
nousu sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee lähes 4 
prosenttia. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kas-
vu hidastuu inflaation kiihtyessä, mikä hidastaa yksityisen kulutuksen 
kasvua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua tukee myös 
sosiaalisten tulonsiirtojen kasvu, sillä eläketulojen kasvu jatkuu vahva-
na, keskimäärin yli kolmen prosentin vuosivauhdissa. Työttömyysme-
nojen väheneminen hidastaa taas tulonsiirtojen kasvua. Vuosina 2020 
ja 2021 palkkasumman kasvuun vaikuttaa ansiotason kasvun jatkumi-
nen nopeana. Ansiotason kasvua kiihdyttää tilapäisesti julkisen sektorin 
lomarahojen palauttaminen vuonna 2020.

Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin 
jatkuu edelleen alhaisen korkotason ja hyvän työllisyyden tukemana. 
Velkaantumisen kasvuvauhti hidastuu, kun velkaantumista tukevien te-
kijöiden vaikutus pienenee.

Yksityisten investointien kasvuvauhti hidastuu koko ennustejaksolla 
vuoteen 2021 asti johtuen etupäässä asuntoinvestointien palautumi-
sesta poikkeuksellisen korkealta tasolta, 43 000 asunnon, vuositasol-
taan lähemmäs normaalia noin 30 000 asunnon tasoa. Sen sijaan kor-
jausinvestointien ennustetaan säilyvän vakaina ja kasvavan noin 1,5 
prosentin vuosivauhtia lähivuosina.

Talouskasvu hidastuu. Vuonna 2018 teollisuusyritysten tuotanto-odo-
tukset olivat jo maltillistuneet ja kasvun esteet yleistyneet, työvoiman 
saatavuusongelmat lisääntyneet rakennustoiminnassa sekä palvelua-
loilla, ja myönnettyjen rakennuslupien määrä oli kääntynyt laskuun. 
Käynnissä olevien rakennushankkeiden tukemana rakennusalan tuo-
tanto lisääntyi yhä 3,5 prosenttia vuonna 2018. Rakentamisen ennuste-
taan jatkuvan kasvukeskuksissa vilkkaana tulevina vuosina. 

Vuonna 2018 ja 2019 ajan teollisuustuotannon kasvu lisää koko talou-
den kasvua vielä vahvimmin. Kasvun taustalla on runsaasta kansainvä-
lisestä kysynnästä kertova vahva tilauskanta teollisuudessa, lukuisten 
aloitettujen yksityisten ja julkisten rakennushankkeiden eteneminen se-
kä talouden rakennemuutos, joka näkyy vahvana yksityisten palvelujen 
kysyntänä.

Yksityiset palvelut toimivat talouskasvun perustana vuosina 2020 ja 
2021. Yksityisten palveluiden suhdannetilanne on hyvä ja myynti kas-
vussa. Palvelutuotantoa tukee kotitalouksien myönteinen tulokehitys. 
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Kansainvälinen kysyntä lisää ulkomaista, ja välituotteiden kautta myös 
kotimaista, kysyntää palvelevaa palvelutuotantoa. Palvelutuotanto on 
kasvanut yhtäjaksoisesti yli kolmen vuoden ajan ja viime vuoden alussa 
kasvu oli yhä pari prosenttia. Tuotannon kasvu on ollut nopeaa yksityi-
sillä toimialoilla, mutta hidasta julkisilla toimialoilla. Vahvimmin on kas-
vanut liike-elämän palvelut. Myös kuluttajapalveluiden myynti on lisään-
tynyt ostovoiman parantuessa.

Työllisten määrä kasvoi vuonna 2018 ja edellytykset työllisyyden kas-
vun jatkumiselle ovat hyvät vuosina 2019 ja 2020. Työllisyysasteen en-
nustetaan nousevan 72,4 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 73,0 
prosenttiin vuonna 2020. Työttömyyden ennustetaan pysyvän melko 
korkeana, mutta työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähenty-
nyt ja määrän odotetaan vähenevän niin, että työttömyysaste laskee 
6,9 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 6,6 prosenttiin vuonna 2020.

Julkisen talouden rakenteellinen epätasapaino säilyy. Julkista taloutta 
heikentää väestön ikääntymisen kautta kasvavat eläke-, terveys- ja 
hoivamenot. Valtiontalous on edelleen alijäämäinen vuonna 2019, mut-
ta valtiontalouden alijäämää pienenee, koska menojen kasvua hillitse-
vät hallitusohjelman asteittain kasvavat sopeutustoimet sekä kärki-
hankkeista aiheutuvien lisämenojen poistuminen. Myös kilpailukykyso-
pimukseen sisältyvät työnantajamaksujen alennukset sekä tilapäiset 
lomarahojen leikkaukset ovat pienentäneet valtion maksamia palkan-
saajakorvauksia viime vuosina. Vastaavasti tilapäisen lomarahojen 
leikkauksen poistuminen kasvattaa palkansaajakorvauksia vuonna 
2020.

Asunto- ja toimitilarakentaminen

Rakentaminen jatkui ennätysmäisen korkealla tasolla vuonna 2018.

Toimitilarakentamisen osalta erityisesti valmistuneiden rakennusten 
kerrosala (415 511 kem2) oli erittäin korkealla tasolla vuonna 2018. 
Vuonna 2018 valmistui muun muassa Redin kauppakeskus, Metropo-
lian ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen ensimmäinen vaihe 
sekä Uusi lastensairaala. Rakennuslupia myönnettiin (271 446 kem2) 
hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aloitettujen rakennustöiden 
osalta taso oli koko 2010-luvun korkein (369 472 kem2).   

Asuntorakentamisen osalta jatkettiin ennätyskorkealla tasolla. Vuoden-
vaihteessa rakenteilla oli 10 032 asuntoa, mikä on merkittävästi suu-
rempi määrä kuin aikaisempina vuosina. Kahtena edellisenä vuotena 
vuoden vaihteessa rakenteilla oli noin 7 000 asuntoa. Helsingin tavoit-
teena vuonna 2018 oli 6 000 asunnon rakentaminen. Voimakkaan kau-
pungistumisen ja hyvän tontti-, kaava- ja rakentamiskelpoisuustilanteen 
vuoksi Helsingissä alkoi vuonna 2018 yhteensä 7 943 asunnon raken-
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taminen. Asuntoja valmistui 4 843. Rakennuslupia myönnettiin yhteen-
sä 7 109 asunnon rakentamiseksi.  

Valmistuneista asunnoista 22,0 prosenttia (1 066 asuntoa) oli valtion 
tukemia korkotukiasuntoja, 27,9 prosenttia välimuodon asuntoja ja 50,1 
prosenttia sääntelemätöntä tuotantoa. Välimuodon tuotanto koostui 
pääosin asumisoikeusasunnoista (715) sekä hitas- ja hintakontrolloi-
duista asunnoista (589). Sääntelemättömistä asunnoista vuokra-asun-
noiksi valmistui 859 ja omistusasunnoiksi 1 567. 

Kaupungin oman tuotannon osuus valmistuneista oli 30,6 prosenttia (1 
480 asuntoa). Näistä asunnoista 582 oli valtio tukemia aravuokra-asun-
toja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle, 563 asumisoikeusasuntoja 
Helsingin Asumisoikeus Oy:lle ja 335 hitasasuntoja. Kaupungin omana 
tuotantona asuntoja alkoi 1 534. 

Asuntotuotantotavoite vuonna 2019 on 7 000 asuntoa. Vuonna 2018 
myönnettyjen rakennuslupien korkean tason johdosta voidaan arvioida, 
että asuntotuotanto pysyisi korkealla tasolla myös kuluvan vuoden. 
Alueittain tarkasteltuna eniten asuntoja alkoi Kalasataman alueella, 1 
749 asuntoa. Merkittäviä asuntoaloitusten määriä oli myös Jätkäsaa-
ressa (1 104 asuntoa), Herttoniemessä (693 asuntoa), Pasilassa (692 
asuntoa) sekä Kruunuvuorenrannassa (595 asuntoa).

Tilinpäätös 2018

Kaupungin tilikauden tulos oli 386,6 miljoonaa euroa ollen 199 miljoo-
naa euroa talousarviota parempi. Vuosi 2018 oli Helsingin kaupungin 
taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimin-
takate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talous-
arviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousar-
viota pienempinä. Vuosikate 752 miljoonaa toteutui 206 miljoonaa eu-
roa talousarviota parempana, mutta selvästi edellisen vuoden tasoa 
heikommin (838 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 2,8 prosenttia. Kaupungin toimintamenot alittivat talousarvion 
38 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittavan talous-
tavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2018 noin 2,0 prosenttia.  
Kyseiset menot toteutuivat noin 58 miljoonaa euroa talousarviota pie-
nempinä. Määrärahojen alitus johtui osaltaan eräiden keskitetysti varat-
tujen määrärahojen alittumisesta (muun muassa keskitetyt tietotekniik-
kamenot sekä henkilöstömenojen jaksotusmuutokset) sekä vaalien 
kustannusten toteutumisesta talousarviossa ennakoitua matalampina 
(ei maakuntavaaleja 2018 ja vain yksi kierros presidentinvaaleja). Li-
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säksi kaupunkiympäristön toimialalla eräät menot toteutuivat talousar-
viota pienempinä (kaupunkirakenne-talousarviokohdan henkilöstöme-
not, asuntotuotannon menot sekä tuki HKL:lle).

Verotuloja kertyi 3 416,6 miljoonaa euroa eli kokonaisverotulot toteutui-
vat 83,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina. Verotuloja kertyi 
yhteisöverotulot ja kiinteistövero mukaan lukien 1,1 prosenttia edellistä 
vuotta enemmän. Vuoden 2018 alusta Helsingin kunnallisveroa alen-
nettiin puolella prosentilla. 

Vahvana pysynyt vuosikate on viime vuodet mahdollistanut kaupungin 
investointien rahoittamisen tulorahoituksella. Strategiakaudella 2017–
2021 tavoitteena on rahoittaa investoinnit tulorahoituksella siten, että 
lainakanta asukasta kohden ei kasva. 

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2018 oli liikelaitosten inves-
toinnit (pääosin HKL-liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huo-
mioiden 625 miljoonaa euroa eli lähes edellisen vuoden tasoa (621 mil-
joonaa euroa vuonna 2017). Talousarvion investointiosassa määrära-
haa oli varattu ilman liikelaitoksia 571,5 miljoonaa euroa. Talousarvio-
vuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettyjen sekä muiden ylitysoikeuksien jälkeen käytettä-
vissä olleet investointiosan määrärahat olivat yhteensä 694,3 miljoonaa 
euroa, josta käytettiin yhteensä 516 miljoonaa euroa eli 74,0 prosenttia. 
Liikelaitosinvestointeihin oli talousarviossa varauduttu yhteensä 181,7 
miljoonaa euroa, joista toteutui yhteensä 109,1 miljoonaa euroa eli 60,0 
prosenttia.

Vuonna 2018 toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 150,7 mil-
joonaa euroa positiiviseksi. Tämä keskeinen kaupungin talouden tilan-
netta kuvaava tunnusluku toteutui heikompana kuin edellisenä vuonna 
(245 miljoonaa euroa vuonna 2017). Syynä edellistä vuotta matalam-
paan tasoon oli alempi vuosikatteen taso.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja ei vuonna 2018 nostettu. Kau-
pungin lainakanta aleni 1 100 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n ra-
halaitoslainat). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 106 miljoonaa 
euroa, mikä rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien raha-
virrasta. Kaupungin varsinaisten omien kassavarojen määrä pieneni 
vuonna 2018 yhteensä 75 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän vä-
heneminen johtuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta 
heikommasta tasosta, pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä ja antolai-
nojen kasvusta (merkittävältä osin kaupunkikonserniin kuuluvalle Sta-
dion-säätiölle).

Väestökehitys 2013–2018 ja ennuste 2019–2020
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Helsingin väkiluku oli 648 042 henkeä vuodenvaihteessa 2018/2019 ja 
väestö kasvoi viime vuonna 4 770 hengellä eli 0,74 prosenttia. Helsin-
gin väestö kasvoi vuosina 2013 - 2018 keskimäärin 7 200 asukkaalla 
vuodessa. Suurin kasvu, 8 700 henkeä oli vuonna 2013.

Helsingin väestönkasvu hidastui viime vuonna, vaikka muuttovoitto ul-
komailta, yli 3 000 henkeä, kasvoi tuhannella hengellä edellisestä vuo-
desta. Sen sijaan muuttotappio muihin Helsingin seudun kuntiin kasvoi 
jo 3 000 henkeen, josta Vantaalle 2 000 asukasta. Muualta Suomesta 
saatiin muuttovoittoa 5 500 asukasta, mikä oli viime vuosien keskitasol-
la, vaikka 800 henkeä vähemmän kuin edellisen vuoden poikkeukselli-
sen korkea määrä. 

Syntyneiden määrä oli väestönkasvusta huolimatta 240 pienempi kuin 
vuonna 2017, ja ennakkotiedot tämän vuoden alusta osoittavat synty-
vyyden alenemisen jatkuvan.

Väestönkasvun ennakoidaan olevan vuonna 2019 kaikkiaan 6 300 
henkeä, mikä tarkoittaa 0,97 prosentin väestönkasvua. Vuoden lopun 
väkiluvun arvioidaan olevan siten 654 300 henkeä. Vuonna 2020 kas-
vuksi ennakoidaan 7 000 asukasta eli 1,07 prosenttia. Tämä kasvuar-
vio on 750 henkeä pienempi kuin kesällä 2018 laadittu väestöennuste.

Oletus väestönkasvun hidastumisesta verrattuna viime vuoteen perus-
tuu siihen, että tammi-helmikuussa 2019 väestönkasvu oli 400 henkeä 
pienempi kuin viime vuonna.

Taulukko 1. Väkiluku 31.12.2013–2018, arvio 31.12.2019–2020 sekä 
väkiluvun muutos 2013–2020. 

 Väkiluku 
31.12.

Kasvu Kasvu %

2013 612 664 8 696 1,40 %
2014 620 715 8 051 1,31 %
2015 628 208 7 493 1,21 %
2016 635 181 6 973 1,11 %
2017 643 272 8 091 1,27 %
2018 648 042 4 770 0,74 %
2019 654 300 6 258 0,97 %
2020 661 300 7 000 1,07 %
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Syntyneiden määrän väheneminen vaikuttaa nopeasti varhaiskasvatu-
sikäisten määrän kehitykseen. Helsingin vuonna 2018 laaditun väestö-
ennusteen syntyvyysoletuksena käytettiin vuosien 2015–2017 hedel-
mällisyyslukujen keskiarvoa. Tammikuussa 2019 laadittiin vaihtoehtoi-
nen ennuste, jonka mukaan syntyneiden määrä alenee 600–650 lasta 
vuosittain, koska kokonaishedelmällisyysarviota alennettiin 6,5 prosent-
tia. Virallisessa, vuonna 2018 laaditussa ennusteessa 1–6-vuotiaiden 
määrä kasvaa edelleen ja on vuoden 2019 lopussa 450 lasta enemmän 
kuin vuoden 2018 lopun tilanne ja edelleen vuonna 2020 yhteensä 680 
lasta enemmän. Sen sijaan alennetun syntyvyyden ennusteessa var-
haiskasvatusikäisten määrä alkaa laskea, ja on vuonna 2019 yhteensä 
530 lasta vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa ja edelleen vuonna 
2020 yhteensä 1 100 lasta vähemmän kuin vuoden 2018 tilanne. Vuo-
den 2020-luvun puolivälissä näiden ennusteiden ero on 4 500 lasta.

Taulukko 2.1. Varhaiskasvatusikäiset lapset 31.12.2013–2018, vuonna 
2018 laadittu ennuste sekä alennettuun syntyvyyteen perustuva ennus-
te.

1-6 v.Toteu-
tunut 
väkiluku 
31.12.

Ennuste 
2018

Muutos Muutos 
%

Alennet-
tu synty-

vyys

Muutos Muutos 
%

2013 36 675  1 076 3,0 %  1 076 3,0 %
2014 37 725  1 050 2,9 %  1 050 2,9 %
2015 38 450  725 1,9 %  725 1,9 %
2016 39 057  607 1,6 %  607 1,6 %
2017 39 485 39 485 428 1,1 % 39 485 428 1,1 %
2018 39 502 39 502 17 0,0 % 39 502 17 0,0 %
2019  39 947 445 1,1 % 38 977 -525 -1,3 %
2020  40 178 231 0,6 % 38 419 -558 -1,4 %

  

Taulukko 2.2. Erotus: Alennettu syntyvyys - ennuste 2018

2017 0
2018 0
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2019 -970
2020 -1 759

  

Peruskouluikäisten määrän kasvu oli 1 900 henkeä vuonna 2017 ja 1 
570 henkeä vuonna 2018. Kasvun ennustetaan olevan vuosina 2019–
2020 noin 1 500–1 650 henkeä, minkä jälkeen kasvu hidastuu, mutta 
on vielä 1 000 henkeä vuonna 2023. 

Taulukko 3. Peruskoulutuksen ikäluokka 31.12.2013–2018 ja vuonna 
2018 laadittu ennuste 

7-15 v.Toteu-
tunut 
väkiluku 
31.12.

Ennuste 
2018

Muutos Muutos 
%

2013 45 747  565  
2014 46 450  703 1,5 %
2015 47 675  1 225 2,6 %
2016 48 799  1 124 2,4 %
2017 50 683 50 683 1 884 3,9 %
2018 52 253 52 253 1 570 3,1 %
2019  53 725 1 472 2,8 %
2020  55 363 1 638 3,0 %

  

Toisen asteen koulutuksen ikäluokka, 16–18-vuotiaiden määrä on py-
synyt lähes samalla tasolla vuosina 2017–2018 ja ennustetaan pysy-
vän myös samalla tasolla vuonna 2019. Ikäluokan ennustetaan vastaa-
vasti kasvavan 270 hengellä vuonna 2020 ja sen jälkeen 500–600 
hengellä vuosittain.

Taulukko 4. Toisen asteen koulutuksen ikäluokka 31.12.2013–2018 ja 
vuonna 2018 laadittu ennuste 

16-18 v.Toteu-
tunut 
väkiluku 
31.12.

Ennuste 
2018

Muutos Muutos 
%

2013 16 836  -403  
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2014 16 233  -603 -3,6 %
2015 16 085  -148 -0,9 %
2016 16 049  -36 -0,2 %
2017 16 132 16 132 83 0,5 %
2018 16 097 16 097 -35 -0,2 %
2019  16 073 -24 -0,1 %
2020  16 346 273 1,7 %

  

Eläkeikäisten väestön vuotuinen kasvu on ollut yli 2 000 asukasta, ja 
saman suuruisen kasvun ennustetaan jatkuvan koko tarkastelujakson 
2019–2024.

Ikäluokan sisällä tapahtuu merkittävä muutos, kun 64–65-vuotiaiden 
kasvun ennustetaan hidastuvan ja yli 75-vuotiaiden kasvun ennuste-
taan nopeutuvan. Kun tämän ikäluokan kasvu oli vuonna 2018 yhteen-
sä 1 400 henkeä, vuosina 2021–2022 kasvun arvioidaan olevan yli 3 
000 henkeä vuodessa.

Yli 85-vuotiaiden määrän kasvu alkaa myös kiihtyä 2020-luvun alku-
vuosina.

Taulukko 5.1. Yli 65-vuotiaat 31.12.2013–2018 ja ennuste 2019–2024

 Yli 65-vuotiaat Yli 75-vuotiaat Yli 85-vuotiaat
2013 98 828 41 767 12 271
2014 101 709 42 733 12 547
2015 104 064 43 199 12 949
2016 105 992 44 819 13 208
2017 108 368 45 236 13 544
2018 110 303 46 608 13 662
2019 112 460 48 173 13 762
2020 114 549 50 816 14 035
2021 116 760 53 840 14 217
2022 118 751 56 853 14 562
2023 120 608 59 560 15 026
2024 122 664 61 983 15 690

  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 12 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/2
08.04.2019

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

Taulukko 5.2. Väkiluvun kasvu 2013–2018 ja ennuste 2019–2024

 Yli 65-vuotiaat Yli 75-vuotiaat Yli 85-vuotiaat
2013 3 448 826 264
2014 2 881 966 276
2015 2 355 466 402
2016 1 928 1 620 259
2017 2 376 417 336
2018 1 935 1 372 118
2019 2 157 1 565 100
2020 2 089 2 643 273
2021 2 211 3 024 182
2022 1 991 3 013 345
2023 1 857 2 707 464
2024 2 056 2 423 664

  

Kaupunkistrategia ja talouden hoitoa ohjaavat tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017−2021. Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisoh-
jelmat ja vastaavat. Strategiassa on tavoitteita koskien kokonaisinves-
tointeja, yhteisöverojen jako-osuutta, kokonaistuottavuutta ja yksikkö-
kustannuksia. 

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin taloutta hoidetaan vastuullises-
ti, kestävästi ja tuottavasti. Strategian kautta tulee varmistaa talousta-
voitteiden toteutuminen talousarviovalmistelussa. Tarkoituksena on 
mahdollistaa kuntalaisten palveluiden turvaaminen pitkällä aikavälillä ja 
kaupungin kilpailukyvyn säilyttäminen sijaintipaikkana yrityksille. Kas-
vavan kaupungin investointikyvystä huolehditaan mitoittamalla koko-
naisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tu-
lorahoituksella siten, että lainakanta asukasta kohden ei kasva. Kunta-
kohtaisen yhteisöveron jako-osuuden tulisi nousta yli 30 prosentin ta-
solle valtuustokaudella.

Kaupungin kokonaistuottavuuden parantamisesta huolehditaan katta-
malla kokonaistuottavuuden 0,5 prosentin vuotuisella nousulla osa 
väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Yk-
sikkökustannuksissa tavoitellaan muiden suurten kaupunkien keskiar-
voa. 
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Tuoreimpien väestönkasvuarvioiden mukaan kaupunkistrategian tavoit-
teen laskennassa käytettävä väestönkasvuprosentti vuonna 2019 on 
0,74 prosenttia (2019 talousarviossa 1,19 prosenttia) ja vuonna 2020 
on 0,97 prosenttia (2020 taloussuunnitelmassa 1,18 prosenttia).

Tuoreimman huhtikuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindek-
sin muutoksen arvioidaan vuonna 2019 olevan 2,4 prosenttia (2019 ta-
lousarviossa 2,1 prosenttia) ja vuodelle 2020 ennuste on 3,00 prosent-
tia (2020 taloussuunnitelmassa 2,6 prosenttia).

Huomioiden edellä mainitut arviot väestönkasvusta ja peruspalveluhin-
taindeksistä kaupunkistrategian mahdollistama toimintamenojen (sisäi-
set määrärahat huomioiden ja tarkasteltuna ilman liikelaitoksia ja ra-
hastoja) kasvu vuonna 2019 olisi 2,64 prosenttia (2019 talousarviossa 
2,79 prosenttia) ja vuonna 2020 kasvu olisi 3,47 prosenttia (2020 ta-
loussuunnitelmassa 3,28 prosenttia).

Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien taso säilytetään nykyisel-
lä tasolla valmisteilla olevan kiinteistöstrategian mukaisesti tehokkaan 
tilaverkon käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on tilojen 
turvallisuus ja terveellisyys. Sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit 
eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt (12.3.2018 ja 18.3.2019) kaupunkist-
rategian kaupunkitason mittarit. Kaupunkitason mittareita seurataan 
osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Valtuustokauden suunnittelu

Kaupunkistrategia ohjaa valtuustokauden suunnittelua. Kaupunkistra-
tegian pohjalta on käynnistetty kaupunkiyhteisiä hankkeita: nuorten syr-
jäytymishaasteen ratkaiseminen (Mukana-ohjelma, Khs 11.2.2019), 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja koordinoinnin johtamisraken-
ne (Khs 14.5.2018), kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen 
kokoojakadun edellytyksien selvittäminen sekä kiinteistöstrategia, liik-
kumisohjelma (Khs 3.12.2018), merellinen strategia (Khs 11.3.2019), 
Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset (Khs 1.4.2019) ja Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (Khs 10.12.2018). Strate-
giahankkeet esiteltiin kaupunginvaltuustolle seminaarissa 31.1.2019.

Kaupunkistrategiasta on tunnistettu toimialojen välisen yhteistyön kaut-
ta toimialoille yhteisiä teemoja, jotka vaativat kaupunkiyhteistä suunnit-
telua talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020–2022. Tunniste-
tut teemat ovat asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen (lapset ja nuoret, ikääntyneet), osallisuus, pal-
velujen saavutettavuus, työllisyys, elinkeinopoliittiset toimenpiteet, har-
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rastustoiminta, elävät kaupunginosat, bulevardien suunnittelu ja liiken-
nejärjestelmä sekä kaupungin tilojen käyttö. 

Kaupunginvaltuuston strategiapäätöksen (Kvsto 27.9.2017) mukaisesti 
valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu. Kaupun-
ginvaltuuston seminaari aiheesta järjestetään 13.–14.6.2019 ja semi-
naariin valmistellaan aineisto strategian toteutuksen etenemisestä. 
Seminaariin valmistellaan lisäksi em. päätöksen mukainen arvio vuo-
den 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja 
onnistumisesta.

Jatkotoimet

Kaupunginhallitus toteaa, että tämän asian täytäntöönpanopäätöksen 
yhteydessä kaupunginvaltuuston käymän lähetekeskustelun keskuste-
lupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoil-
le ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 VM Taloudellinen katsaus kevät 2019
2 VM Kuntatalousohjelma 2020-2023
3 Talouden tunnusluvut 6.3.2019
4 Tilinpäätös 2018
5 Kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit ja indikaattorit maaliskuussa 

2019
6 Rakentaminen Helsingissä 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
V 24.4.2019, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2019-003989 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

 beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stads-
fullmäktigeledamot

 konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i 
kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som 
slutar vid utgången av maj 2021

 konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i 
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
förvaltningsdirektör
Juha Summanen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:
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Stadsfullmäktige

 beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stads-
fullmäktigeledamot

 konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i 
kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som 
slutar vid utgången av maj 2021

 konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i 
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Jörn Donner (SFP) 27.3.2019 har begärt 
avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot av häl-
soskäl. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersätta-
ren i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp Laura Finne-Elonen sedan 
stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersät-
tare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När 
stadsfullmäktige har beviljat Jörn Donner avsked från förtroendeupp-
draget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordfö-
rande att begära att centralvalnämnden ska förordna en femte ersätta-
re i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp.

Föredragande
förvaltningsdirektör
Juha Summanen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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§ 233
V 24.4.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2019-003989 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jörn Donnerille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Laura Finne-Elonen vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Ruotsalaisen kansan-
puolueen valtuustoryhmälle viidennen varavaltuutetun vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus toteaa, että Jörn Donner (RKP) on 27.3.2019 pyytä-
nyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta terveydellisistä syis-
tä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi val-
tuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Ruotsalaisen kansan-
puolueen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Laura Finne-
Elonen.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Jörn Donnerille eron kaupunginval-
tuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Ruotsalaisen kansanpuolueen val-
tuustoryhmälle viidennen varavaltuutetun. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 234
V 24.4.2019, Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 
12504)

HEL 2017-010533 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaan-
tammi) korttelin 33399 ja katualueen asemakaavan muutoksen 
10.4.2018 päivätyn ja 11.2.2019 muutetun piirustuksen numero 12504 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504 kartta, päivätty 10.4.2018 
(nimiö päivitetty 11.2.2019)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504 selostus, päivätty 
10.4.2018, täydennetty 11.2.2019

3 Päätöshistoria (HSY-kuntayhtymän kannanotto)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Muotokuvankadun varrella olevaa kort-
telia sekä osaa Kuninkaantammenrinteen katualueesta. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa 3–5 -kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen sekä ka-
tusuunnittelun kannalta tarpeettomaksi jääneen katualueen liittämisen 
tonttiin ja puistoon.

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla olevan korttelin 
rakentaminen nykyistä asemakaavaa tehokkaammin ja pääkadun tii-
viimpi rajaaminen sekä lähipalveluiden sijoittuminen alueelle. Kaava-
ratkaisussa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen 
edistämiseksi.

Alueelle tulee kerrosalaa yhteensä 7 700 k-m², josta uutta kerrosalaa 
on 3 700 k-m². Lisäksi tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m² pääkadun var-
teen. Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on 
noin 100, kokonaismäärä on noin 200 asukasta. Pohjavesiolosuhteista 
johtuen asukaspysäköinti toteutetaan tonteilla maanpäällisenä pysä-
köintilaitoksena, joka katetaan pihakannella. Tonttien keskimääräinen 
tehokkuusluku on e=0,96.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumis-
ta.

Alue on pääosin asuntorakentamiseen kaavoitettua, mutta edelleen vir-
kistyskäytössä olevaa metsää. Nykyisen asemakaava mahdollistaa 
Kuninkaantammenrinteen varrelle kolme- ja nelikerroksiset kerrostalot 
ja muu osa korttelia tulee toteuttaa kaksikerroksisina erillispientaloina. 
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 2013 ja 2014.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.4.–28.5.2018.
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY) lausunto. HSY totesi lausunnossaan, että aluetta pal-
velevat yleiset vesijohdot ja viemärit ovat rakennettu valmiiksi. Tontin 
koilisosassa sijaitsee käytössä oleva vesijohto sekä jätevesi- ja huleve-
siviemärit, jotka jäävät uuden rakennusalan alle. Vesihuoltolinjat voi-
daan hylätä, kun tontin pohjoispuoliset katualueet ja niille suunnitellut 
vesihuoltolinjat on rakennettu. 

Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat, ettei niillä ole lausutta-
vaa asiassa. 

Lopuksi

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504 kartta, päivätty 10.4.2018 
(nimiö päivitetty 11.2.2019)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504 selostus, päivätty 
10.4.2018, täydennetty 11.2.2019

3 Päätöshistoria (HSY-kuntayhtymän kannanotto)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 11.2.2019

HEL 2017-010533 T 10 03 03

Hankenumero 0585_11

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 10.4.2018 päivätyn 33. kaupun-
ginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 33399 sekä katualueen 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 33399 (A, AO) 
Muotokuvankadun varrella sekä osaa Kuninkaantammenrinteen katua-
luetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa 3–5-kerroksisten puukerrostalojen 
rakentamisen (AK) sekä katusuunnittelun kannalta tarpeettomaksi jää-
neen katualueen liittämisen tonttiin ja puistoon. 

Tavoitteena on korttelin rakentaminen nykyistä asemakaavaa tehok-
kaammin kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla ja pääkadun tiiviimpi 
rajaaminen, sekä lähipalveluiden sijoittuminen alueelle. Kaavaratkai-
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sussa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen edistä-
miseksi. 

Alueelle tulee kerrosalaa yhteensä 7 700 k-m², josta uutta kerrosalaa 
on 3 700 k-m². Lisäksi tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m² pääkadun var-
teen. Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on 
noin 100, kokonaismäärä on noin 200 asukasta. Pohjavesiolosuhteista 
johtuen asukaspysäköinti toteutetaan tonteilla maanpäällisenä pysä-
köintilaitoksena, joka katetaan pihakannella. Tonttien keskimääräinen 
tehokkuusluku on e=0,96.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleis-
kaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Kuninkaantammen lounaisosassa ja rajautuu Helene 
Schjerfbeckin puistoon, Muotokuvankatuun ja Kuninkaantammenrin-
teen kokoojakatuun.

Alue on pääosin asuntorakentamiseen kaavoitettua, mutta edelleen vir-
kistyskäytössä olevaa metsää. Nykyisen asemakaavan mukaan Kunin-
kaantammenrinnettä reunustaa kolme- ja nelikerroksinen kerrostalo ja 
muu osa korttelia tulee toteuttaa kaksikerroksisina erillispientaloina. 
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 2013 ja 2014.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin rakentamisen tehokkaammin ny-
kyiseen kaavaan verrattuna. Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä 
uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai vihera-
lueisiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.4.–28.5.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 10.4.2018 ja 
lautakunta päätti 10.4.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 
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Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto sen ollessa julkisesti nähtävil-
lä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) esitti lausunnossaan seu-
raavaa: 

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennet-
tujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. Tontin koillisosassa sijaitsee käytös-
sä olevat vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärit, jotka jäävät asema-
kaavamuutoksen mukaisen uuden rakennusalan alle. Vesihuoltolinjat 
voidaan hylätä, kun tontin pohjoispuoliset katualueet ja niille suunnitel-
lut vesihuoltolinjat on rakennettu.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.04.2018 § 183

HEL 2017-010533 T 10 03 03

Hankenumero 0585_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 10.4.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12504 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 33. kau-
punginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelia 33399 ja katualuet-
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ta.

 Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- 
ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12504 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Suvi Tyynilä, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 26.02.2018 § 11

HEL 2017-010533 T 10 03 03

Hankenumero 0585_11

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12504 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan: 

Asemakaavan numero: 12504
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 45/2017
Pohjakartta valmistunut: 3.11.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Anni Karhunen, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 29076

anni.karhunen(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
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§ 235
V 24.4.2019, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018

HEL 2018-010151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 
31.12.2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 1.7.-31.12.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten 
tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallinto-
säännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää 
kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, nii-
den johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston 
lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä läh-
tökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jonka pro-
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sessit ja vastaamisen tavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä 
tarkoitettujen kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista.

Nuoret ovat tehneet syyskaudella seitsemän aloitetta, joista kolme 
kohdistui kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, yksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle ja kaksi kaupunkiympäristön toimialalle, sekä yksi, 
ilmastoidea-kampanjaa koskeva aloite, kaikille noille toimialoille.

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, 
että nuoret eivät tiedä vaikuttamismahdollisuuksistaan eikä myöskään 
aloitejärjestelmästä. Tiedotusta tulisi sen vuoksi parantaa. Nuorisoneu-
vosto toteaa myös, että aloitteiden vastauksia valmisteltaessa ei olla 
riittävästi yhteydessä nuoreen. Tämän lisäksi lausunnossa nostetaan 
esille se, että Ruudin nettisivuilla ei ole samaa tietoa ja mahdollisuuksia 
ruotsiksi kuin suomeksi. Monikulttuurisen kaupungin olisi tärkeää taata 
yhtäläiset mahdollisuudet myös englanniksi.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmää Ruutia on kehitetty vuoden 2018 ja 
2019 aikana, ja myös aloitteiden käsittelyä on pyritty parantamaan. 
Nuorisopalveluissa on laadittu uusi ohjeistus aloitteisiin vastaamisesta 
ja tämä ohjeistus on toimitettu vastausten valmistelua koordinoiville 
kaupunginsihteereille ja toimialoille. Toukokuussa 2018 nuorisopalve-
luissa kokeiltiin uudenlaista AloiteAsema-tapahtumakonseptia. Sen tar-
koituksena oli tuoda aloitteita tehneet nuoret, muut aloitteiden maini-
tuista asioista kiinnostuneet nuoret sekä kaupungin asiantuntijat yhteen 
pohtimaan, miten kutakin aloitetta voisi tai kannattaisi edistää. Tapah-
tumassa oli yhdeksän työpajaa, ja jokaisessa työpajassa laadittiin toi-
mintasuunnitelma aloitteen edistämiseksi. Tänä vuonna aloitteiden 
edistäminen on tarkoitus ottaa osaksi syksyn oppilaskuntapäiviä.

Aloitteiden toteutumista edistettiin uudella tavalla myös kesäkuussa 
2018, kun Nuorten Ääni -toimituksen työntekijät tutkivat yhdessä kesä-
työntekijöiden kanssa uudenlaista “Ruudin viestintätoimiston” konsep-
tia. Tarkoituksena oli kokeilla nuorille tärkeiden asioiden edistämistä 
monipuolisin viestinnän keinoin sekä tutkia vaikuttamisviestintää nuori-
sotyön muotona. Viestintätoimistoon palkattiin kuukaudeksi kahdeksan 
nuorta. Käsiteltävät aiheet valittiin nuorten aloitteista yhdessä nuoriso-
neuvoston kanssa. Syksyllä 2019 järjestetään nuorisoneuvoston vaalit, 
jotka ovat loppuvuoden viestinnällinen painopiste. Vuonna 2020 panos-
tetaan enemmän muuhun viestintään, jolloin voidaan hyödyntää myös 
viestintätoimistokokeilusta saatuja kokemuksia. 

Nuorisopalveluiden Mun stadi-sivustoa, ruuti.net -sivu mukaan lukien, 
ollaan uudistamassa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Uudistus on 
osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen uudistamista, mikä 
osaltaan määrittää uudistamisen tahdin. Nuorten aloitekanavaa tarkas-
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tellaan uudistuksessa osana Helsingin osallisuusmallin digitaalisia osal-
listumiskanavia.  Joka tapauksessa ruuti.net -sivusto tullaan tämän 
vuoden aikana kääntämään ruotsiksi, jolloin mahdollisuus ruotsinkieli-
sen aloitteen tekemiseen tulee nykyistä selkeämmin esille. Jatkossa 
ruotsinkielisille sivuille luodaan oma aloitepohja, jolloin palvelu on 
kummallakin kielellä yhdenvertainen. 

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella Hel-
singin nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus 
kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 1.7.-31.12.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 236
V 24.4.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018

HEL 2019-000371 T 00 00 03

HEL 2018-013347, HEL 2018-013343, HEL 2018-013340, HEL 2018-013337, HEL 2018-012877, HEL 2018-
012729, HEL 2018-012376, HEL 2018-011588, HEL 2018-011488, HEL 2018-008759, HEL 2018-008322, HEL 
2018-002094

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana 
yhteensä 12 kappaletta. Helsinki on liittynyt oikeusministeriön Kunta-
laisaloite.fi-palveluun. Osa aloitteista on tullut em. verkkopalvelun kaut-
ta. 

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteista kymmenen koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi 
sosiaali- ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulais-
pormestarin kirjeellä. Aloitteista on pyydetty vastausta varten tarvit-
taessa toimialan lausunto.
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Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloit-
teita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi. 

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sal-
lita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 237
Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-003159 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Yakup Yilmazille eron yhdenvertaisuustoimikunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Enni Ikosen varajäseneksi (Päivi Kiili-Laakon henkilökohtai-
nen varajäsen) yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta 
valita Enni Ikosen varajäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 
2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 11.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
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 myöntää Yakup Yilmazille eron yhdenvertaisuustoimikunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee __________ varajäseneksi (Päivi Kiili-Laakon henkilökoh-
tainen varajäsen) yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päät-
tyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Yakup Yilmazin (Kok.) 23.10.2017 (§ 954) va-
rajäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Yakup Yilmaz pyytää 11.3.2019 eroa yhdenvertaisuustoimi-
kunnan varajäsen luottamustoimesta.

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 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen 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 11.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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Tiedoksi

Yhdenvertaisuustoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 238
Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2019 eduskunta-
vaaleihin ja europarlamenttivaaleihin

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen vuoden 2019 eduskun-
tavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien kokoonpanoa liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 muutokset vaalilautakun-
nissa

2 Vaalilautakuntien varalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 25.2.2019 § 137 vaalilautakunnat ja valitsi jä-
senet niihin vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien 
vaalipäivää varten.  Osa vaalilautakuntien jäsenistä on ilmoittanut ole-
vansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalilau-
takunnassa.

Mahdollisten peruutusten varalle on kerätty varalista vaalilautakuntien 
täydentämiseksi. Muutokset tuodaan kaupunginhallituksen päätettä-
väksi (liite 2). 

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 muutokset vaalilautakun-
nissa

2 Vaalilautakuntien varalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 137

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlament-
tivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestä-
mistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten 
määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset. 
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Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 239
Edustajien nimeäminen Osloon pohjoismaiseen pääkaupunkiko-
koukseen 21.5.2019 ja Urban Future Global Conference -tapahtu-
maan 22.-24.5.2019

HEL 2019-003889 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään 
pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future Global 
Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff
4. Daniel Sazonov
5. Kaarin Taipale
6. Björn Månsson
7. Mika Raatikainen
8. Anna Vuorjoki
9. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
10. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
11. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bo-
gomoloffin ja Daniel Sazonovin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallitus totesi, että vasemmistoliiton edustaja ilmoitetaan ko-
kouksen jälkeen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781
jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 NCC ja UFGC kutsukirje
2 Nordic Capitals Conference alustava ohjelma
3 UFGC ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettä-
vään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future 
Global Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________
8. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
9. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
10. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki edistää pohjoismaista yhteis-
työtä. Oleellisena osana tätä yhteistyötä on joka toinen vuosi järjestet-
tävä, luottamushenkilöjohtoa yhteen tuova pohjoismainen pääkaupun-
kikokous.

Nordic Capitals Conference

Pohjoismainen pääkaupunkikokous (Nordic Capitals Conference) ko-
koaa pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushenkilöjohdot keskuste-
lemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näkymistä. Joka toinen 
vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan kymmenen edustajan de-
legaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista (Helsinki, Kööpen-
hamina, Oslo, Reykjavik ja Tukholma) sekä viiden edustajan delegaatio 
itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Maarianhamina, Nuuk ja Tors-
havn). Delegaatio koostuu virkamiehistä ja luottamushenkilöistä. Ko-
kouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä 
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olevista teemoista sekä verkottuminen. Kokouskieleksi on yhteisesti 
sovittu englanti.

Kokouksen isännöintivuorossa on vuonna 2019 Oslo. Kokouksen tee-
ma on "Nordic leadership and the role of the Nordic cities as front run-
ners in sustainable development". Pääkaupunkikokousta seuraa suo-
raan Oslon EU-ympäristöpääkaupunkivuoden päätapahtuma Urban Fu-
ture Global Conference. Pääkaupunkikokouksen delegaatiot ovat terve-
tulleita osallistumaan myös konferenssiin. Oslon kaupunginjohtajan 
kutsukirje ja kokouksen ja konferenssin ohjelmat ovat liitteenä.

Kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 NCC ja UFGC kutsukirje
2 Nordic Capitals Conference alustava ohjelma
3 UFGC ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 240
Toimivaltarajan asettaminen pormestarille kaupunginhallituksen 
käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisessä

HEL 2018-011082 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että pormestari voi päättää kaupunginhallituk-
sen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä 500 000 euroon 
asti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pormestari päättää kau-
punginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä 
kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 18 kohdassa on määritelty 
kansliapäällikön toimivalta päättää talousarviossa kaupunginhallituksen 
käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti. Ottaen 
huomioon, että pormestari kuntalain 38 §:n 3 momentin ja hallinto-
säännön 3 luvun 1 §:n mukaisesti johtaa kaupungin hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa, on perusteltua, että pormestarille määri-
tellään kansliapäällikön toimivaltaa vastaava raja.

Kaupunginhallituksen käyttövarat on pääosin tarkoitettu vuoden aikana 
tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin kaupungin kansainväliseen 
näkyvyyteen ja suurtapahtumiin sekä kaupungin ja valtion yhteistyöhön 
liittyviin kertaluonteisiin menoihin, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan 
tai kanslian tavanomaiseen toimintaan. Käyttövaroissa varaudutaan li-
säksi vuosittain mm. pääkaupunkiseudun ja seudun yhteistyöhön liitty-
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viin hankkeisiin sekä kaupungin turvallisuuden ja viihtyisyyden paran-
tamishankkeisiin. Käyttövaroihin voidaan poikkeustapauksissa varata 
nk. erillismääräraha laajojen käynnistyvien hankekokonaisuuksien ra-
hoittamiseen niiden alkuvaiheessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 241
Suojelusuunnitelman perusteiden vahvistaminen

HEL 2019-000095 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti väestönsuojelua koskevien suunnitelmien 
perusteet seuraavasti:

1. Pelastuslautakunta vastaa väestönsuojelun suunnittelusta.
2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun 

suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädännön 
mukaisesti.

3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, 
jonka laatimisesta vastaa pelastuslaitos.

4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävän-
sä suojelusuunnitelman mukaisesti.

5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastus-
laitoksen johdolla ja pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimin-
tajärjestelyin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n 4 kohdan mukaan pelastuslautakunta 
hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitelmat kaupun-
ginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 15.01.2019 § 9

HEL 2019-000095 T 09 00 00

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle väestönsuojelua kos-
kevien suunnitelmien perusteiksi seuraavat:

1. Pelastuslaitos vastaa väestönsuojelun kokonaisuuden suunnittelusta

2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun 
suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädäntönsä mukai-
sesti

3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, jon-
ka laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja joka hyväksytään hallintosään-
nön mukaisesti pelastuslautakunnassa

4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävänsä 
suojelusuunnitelman mukaisesti

5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastuslaitok-
sen johdolla, pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimintajärjestelyin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Andreas Schneider, varautumispäällikkö, puhelin: 310 31220

andreas.schneider(a)hel.fi
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§ 242
Asuinkerrostalotontin myyminen Länsisataman Jätkäsaaresta (tont-
ti 20829/3)

HEL 2019-000529 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuin-
kerrostalotontin (AK) 20829/3 tai siitä muodostettavan tontin myyntipe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman myy-
mään edellä mainitun tontin päätöksen mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Myyntiperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (AK) 20829/3 tai siitä 
muodostettavalle vapaarahoitteiseen sääntelemättömään vuokra-asun-
totuotantoon toteutettavalle tontille esitetään myyntiperiaatteiden vah-
vistamista.  

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 1081 päättänyt varata AK-tontin 
20829/3 yhteisesti Brita Maria Renlunds Minne säätiölle, Svenska 
Handelshögskolanille ja Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitus-
rahastolle asuntohankkeiden suunnittelua varten muun ohella ehdoin, 
että Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahasto toteuttaa ton-
tin sääntelemättömän ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon 
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osuuden, jolloin tätä varten muodostettava tontti luovutetaan myymällä 
käypään arvoon. 

Tontin rakentamisen on alustavan aikataulun mukaan tarkoitus alkaa 
kevään 2019 aikana heti asemakaavan muutoksen voimaantulon jäl-
keen, joten tontille on aiheellista vahvistaa myyntiperiaatteet.

Arviolausuntoihin perustuen esitetään, että kauppahinta olisi vapaara-
hoitteisten sääntelemättömien vuokra-asuntojen osalta vähintään 1 500 
euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähin-
tään 525 euroa/k-m2. Kauppahinta tulisi olemaan vähintään noin 8,6 
milj. euroa.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on tällä hetkellä voimassa Länsisataman Jätkäsaaren asema-
kaavan muutos nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari), joka on hyväksyt-
ty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015 § 347 ja tullut voimaan 22.1.2016.

Asuinkerrostalotontin 20829/3 rakennusoikeus on yhteensä 11 000 k-
m2, josta vähintään 500 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin korkein sallittu kerrosluku on rakennusalasta riippuen 13, 8 tai 6. 
Tontin autopaikkavelvoite määräytyy seuraavan normin mukaan: vähin-
tään suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto.

Autopaikat sijoitetaan korttelin 20829 alueelle rakennettavaan maana-
laiseen pysäköintilaitokseen ja tontille 20831/1 Jätkäsaaren pysäköinti 
Oy:n toimesta toteutettavaan pysäköintitaloon. 

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti yleistä tontinvarauskierrosta koskevalla pää-
töksellään 28.11.2016 § 1081 varata Helsingin kaupungin 20. kaupun-
ginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen 
kaavatontin 20829/3 Brita Maria Renlunds Minne säätiölle (Y-tunnus 
0222614-2), Svenska Handelshögskolanille (Hanken) (Y-tunnus 
0245907-7) sekä Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastol-
le (Y-tunnus 2517120-1) asuntohankkeiden suunnittelua varten muun 
muassa seuraavin ehdoin:

- Asuinrakennusoikeudesta noin 30 % varataan Brita Maria Renlunds 
Minne -säätiölle toteutettavaksi ensisijaisesti lasten kanssa työskente-
leville suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona (pitkä 
korkotuki), noin 30 % Hankenille toteutettavaksi valtion tukemana opis-
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kelija-asuntotuotantona ja loput noin 40 % Ålandsbanken Asuntorahas-
tolle toteutettavaksi sääntelemättömänä ja vapaarahoitteisena vuokra-
asuntotuotantona.

- Vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon varattava tontti luovute-
taan myymällä käypään arvoon. Asunnot on pidettävä tällöin vuokra-
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta tontille rakennettavien rakennus-
ten valmistumisesta lukien. 

- Varauksensaajat ovat velvollisia tutkimaan hankkeiden toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaista tonttijakoa ennen raken-
nussuunnittelun aloittamista sekä kustannuksellaan hakemaan tontti-
jaon sekä tonttien lohkomista ja rekisteröintiä ennen rakennusluvan ha-
kemista.

Varausehtojen muuttamista koskeva päätös

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018 § 218 päättänyt muuttaa 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr:lle, Svenska Handelshögsko-
lanille ja Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastolle yhtei-
sesti varatun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen kaavatontin 20829/3 
varausehtoja rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta seuraavasti:

Asemakaavan muutoksen osoittamasta asuinrakennusoikeudesta vara-
taan

- Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr:lle noin 22 % toteutettavaksi 
ensisijaisesti lasten kanssa työskenteleville suunnattuna valtion tuke-
mana vuokra-asuntotuotantona (pitkä korkotuki)

- Svenska Handelshögskolanille noin 26 % toteutettavaksi valtion kor-
kotukemana opiskelija-asuntotuotantona (pitkä korkotuki) ja

- Ålandsbanken Asuntorahastolle noin 52 % toteutettavaksi vapaara-
hoitteisena sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.

Päätöksen mukaan varausehtojen muutoksen voimaantulo edellyttää, 
että kaavatonttia 20829/3 koskeva ja vireillä oleva asemakaavan muu-
tos tulee vastaisuudessa lainvoimaiseksi.

Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen 28.11.2016 tekemää va-
rauspäätöstä ja sen ehtoja. 

Hankkeen tilanteesta

Varauksensaajat ovat varauspäätöksen tekemisen jälkeen aloittaneet 
yhteistyössä hankkeidensa toteutussuunnittelun. Varauksensaajat ovat 
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hakeneet asemakaavan muutosta heille varatulle tontille 20829/3. 
Asemakaavan muutos on valmisteilla (nro 12586, Kvarteret Isabella). 
Tämän hetkisen arvion mukaan se tulee voimaan kevään 2019 aikana. 
Asemakaavan muutos luo osaltaan edellytykset kaupunkiympäristölau-
takunnan varausehtojen muutospäätöksen 24.4.2018 § 218 toteuttami-
selle.  

Asemakaavan muutoksessa nro 12586 tällä hetkellä voimassa olevan 
asemakaavan mukainen kaavatontti 20829/3 tullaan jakamaan kolmek-
si uudeksi kaavatontiksi (20829/4—6), joista tontille 20829/4 tullaan to-
teuttamaan varauspäätöksen edellyttämä vapaarahoitteinen ja säänte-
lemätön vuokra-asuntotuotanto. Tontti 20829/4 tulee sijoittumaan kau-
punkikuvallisesti merkittävälle paikalle korttelin lounaiskulmaan aivan 
meren tuntumaan rajautuen Melkinlaituriin ja Madeiranaukioon. Tontin 
rakennusoikeus tulee olemaan noin 5 890 k-m2. 

Tontin rakentamisen on alustavien aikataulujen mukaan tarkoitus alkaa 
heti asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, joten tontille on 
tarkoituksenmukaista vahvistaa myyntiperiaatteet.

Maaperätiedot

Kaupungin teettämien selvitysten mukaan tontin 20829/3 alueella on 
harjoitettu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantu-
mista. Tontin maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä raken-
nuttajan toimesta. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdis-
tamisesta aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut.

Ehdotetut myyntiperiaatteet

Tontti 20829/3 tai siitä muodostettava vapaarahoitteiseen sääntelemät-
tömään vuokra-asuntotuotantoon toteutettava tontti myydään varaus-
päätöksen mukaisesti seuraavin ehdoin:   

Kauppahinta on vapaarahoitteisten sääntelemättömien vuokra-asunto-
jen osalta vähintään 1 500 euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivi-
jalkaliiketilojen osalta vähintään 525 euroa/k-m2 31.12.2020 asti. 
Kauppahintaa korotetaan 1.1.2021 alkaen sen nykyarvon säilyttämi-
seksi kahden (2) prosentin suuruisella vuotuisella korolla kaupan teke-
miseen asti.    

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun tontit-yksikkö on ennen hintaneuvottelujen aloittamista tilannut 
kahdelta riippumattomalta arvioitsijalta (Catella Property Oy ja GEM 
Valuation Oy) arviolausunnon tontin 20829/3 eri pääkäyttötarkoitusten 
mukaisten rakennusoikeuksien markkina-arvoista. Esitetyt hinnat vas-
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taavat kohteen arviolausuntojen mukaista käypää markkina- ja myynti-
hintaa, kun huomioidaan saatujen arvioiden keskiarvo ja arviointitark-
kuuden vaihteluvälit. 

Kauppahintaa ei perittäisi siltä osin kuin asemakaavamääräykset salli-
vat asemakaavaan merkityn kerrosalan ylityksen. Mikäli tontin tai siitä 
muodostettavan tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalan määrä lain-
voimaisessa rakennusluvassa ylittää tontin asemakaavaan merkityn 
rakennusoikeuden määrän tai asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
muutoin ylitetään, kaupungilla olisi oikeus periä kultakin ylittävältä ker-
rosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esityksen mukaan tontin 20829/3 tai siitä muodostettavan vapaarahoit-
teiseen sääntelemättömään vuokra-asuntotuotantoon toteutettavan 
tontin kauppahinta tulisi olemaan vähintään noin 8,6 milj. euroa. 

Lopuksi

Arviolausunnot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin 
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä 
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Myyntiperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 98

HEL 2019-000529 T 10 01 01 01
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Atlantinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren asema-
kaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti

 tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan myymään liitteestä 
1 ilmenevän Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalo-
tontin (AK) 20829/3 tai siitä muodostettavan tontin liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 243
Lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perustei-
den luonnoksesta

HEL 2019-003179 T 12 00 01

OPH-632-2019

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Opetushallitukselle seuraavan lausunnon:

Johdanto

Helsingin kaupungin lausunto on jaettu kahteen osaan siten, että en-
simmäinen osa koskee nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteita ja toinen osa aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteita. Molempien osien aluksi on yleisiä huomioita ja Opetushalli-
tuksen pyytämä arvio perusteiden vaikutuksesta opiskelijoiden osalli-
suuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jaksamiseen. Yksityiskohtaiset 
kommentit on esitetty luvuittain liitteissä 1 ja 2. Molempien osien lopuk-
si on tiivistelmä keskeisistä asioista.

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä

Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen suurin ansio on laaja-
alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Luonnoksessa on uudistettu lu-
kiokoulutusta lisäämällä laaja-alaisen osaamisen taidot opetussuunni-
telman perusteisiin, lisätty opintopolkujen yksilöllisyyttä ja siihen on tuo-
tu oppiainerajat ylittäviä opintoja. Myös kansainvälisen osaamisen, kor-
keakouluyhteistyön ja työelämä- ja yrittäjyysosaamisen esiin tuominen 
on hyvä asia.

Luonnoksessa on käytetty vaihtelevasti erilaisia termejä ja käsitteitä il-
man niiden sisällöllistä määrittelyä. Käsitteiden käyttöä tekstissä olisi 
hyvä yhdenmukaistaa. Esimerkiksi termit nivelvaihe ja siirtymävaihe 
esiintyvät tekstissä tarkoittaen samaa. Olisi parempi käyttää yhdenmu-
kaisesti termiä siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun 
jatkuvuutta. Lisäksi tekstissä esiintyy vaihdellen käsitteitä jatkuvan op-
pimisen taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myöhempi oppiminen. 
Vaihtuvien käsitteiden sijaan olisi hyvä käyttää yhdenmukaisesti il-
mausta jatkuvan oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä 
opiskelutaidot, opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokou-
lutuksessa kyse on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta, joten olisi 
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hyvä käyttää käsitteitä oppimistaidot, oppimismenetelmät sekä oppimi-
sen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa. Perusteissa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille myös 
konkretiaa: kuka tekee, mitä ja miten. Perusteet sisältävät nyt hyvin
paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat toistuvat 
hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällekkäisyyksien 
karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkretisoiminen olisi-
vat yleisesti ottaen tarpeen.

Helsingin kaupunki on tyytyväinen lukujen 2.1 (lukiokoulutuksen tehtä-
vä) ja 2.2 (arvoperusta) sisältöihin, koska niissä lukiokoulutuksen arvo-
perusta rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon varaan. 
Lukiokoulutuksen tehtäväksi määritellään laaja-alaisen yleissivistyksen 
vahvistaminen, joka koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja 
tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yk-
silöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja it-
seään kehittäen. Lukuja tulisi kuitenkin uudistaa vastaamaan luvuissa 3 
ja 6 esitettyjä määritelmiä oppimiskäsityksestä, toimintakulttuurista ja 
laaja-alaisen osaamisen alueista. Lukujen 3 ja 6 näkemyksiä esimer-
kiksi opiskelijan aktiivisesta toimijuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertai-
suudesta sekä kestävästä tulevaisuudesta olisi hyvä painottaa vah-
vemmin lukiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa käsittelevissä lu-
vuissa.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

On hyvä, että osallisuus ja yhteisöllisyys ovat opetussuunnitelman pe-
rusteissa entistä vahvemmin mukana. Osallisuuden teema kulkee ylei-
sen osan eri luvuissa, esimerkiksi arvoperustaa, toimintakulttuuria ja 
ohjausta käsittelevissä luvuissa. Ansiokasta on, että opiskelijoiden 
osallisuus on tuotu erityisesti lukion toimintakulttuurin kehittämiseen ja 
opiskeluympäristöjen suunnitteluun mukaan, sillä se vaikuttaa opiskeli-
joiden hyvinvointiin ja opiskeluun sitoutumiseen. Yhteistyön sekä opis-
kelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja muiden sidosryh-
mien osallisuuden korostaminen paikallisen opetussuunnitelman laa-
dinnassa vastaa Helsingin kaupungin käytänteitä.

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn ja opetus- ja kulttuuriministeriön lu-
kioselvityksen mukaan lukiolaisten uupumus ja stressi ovat lisäänty-
neet. Kaupunginhallitus huomauttaa, että arvioitaessa lukiolaisten jak-
samista, tulee kiinnittää huomiota lukion työmäärän lisäksi erityisesti 
riittävään opetuksen resursointiin, opinto-ohjaukseen, opiskeluhuoltoon 
kuten koulukuraattoreiden ja -psykologien palveluiden riittävyyteen ja 
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yleisesti lukiolaisille tarjolla oleviin mielenterveyspalveluihin. Lisäksi 
kaupunginhallitus huomauttaa, että liian nopeasti tehdyt toisen asteen 
uudistushankkeet ja etenkin todistusvalinnan painottaminen korkeakou-
luopintoihin pyrittäessä saattavat lisätä lukiolaisten pahoinvointia enti-
sestään.

Hyvinvoinnin ylläpito ja tukeminen ei näy opetussuunnitelman perustei-
den arvoperustassa, vaikka hyvinvointi on muutoin suoraan tai epäsuo-
raan esillä yhteisen osan eri luvuissa.

Tiivistelmä

Luvuittain esitetyt kommentit nuorten lukiokoulutuksen opetussuunni-
telman perusteisiin on liitteessä 1.

Opintojen uusi rakenne 1–3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. 
Opintopisteet mahdollistavat tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteis-
työn sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön toteuttamisen esimerkik-
si erilaisina ilmiö- ja yhteistyöprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että 
opinnot rakennetaan kuten tähänkin asti.

Yhteistyön, yhteisöllisyyden ja opiskelijalähtöisyyden korostuminen 
opetussuunnitelman perusteissa on tärkeää. Toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
samista ja hyvinvointia. Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on 
otettu hyvin huomioon, mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa 
osuuksissa, sillä oppiaineiden sisällöt ovat liian laajoja.

On hyvä, että kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus on tuotu ope-
tussuunnitelman perusteisiin. Helsingin näkökulmasta on erittäin kan-
natettavaa, että opiskelijan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta ote-
taan huomioon lukio-opetuksessa. Olisi hyvä myös kuvata lukion kieli-
tietoista opetusta, joka edellyttää ohjaamista tiedonalan käsitteiden ja 
tekstin ymmärtämisen taitojen oppimiseen.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

On erittäin hyvä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelija-
lähtöisyyttä, yhteistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
merkitystä, sillä ne vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen 
toteutumista.

Opiskelijan oikeus saada oppimisen tukea riippumatta tuen syystä on 
tarpeellinen maininta opetussuunnitelman perusteissa. Myönteinen ja 
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kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen yhteydessä, vaikka sen 
pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toimintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa. On hyvä, että arviointi-
menetelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Helsingin kaupunki pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-alaisen osaa-
misen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perusteisiin ja että jo-
kaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen osaamisen 
taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja kehittyvät opinnoissa. Laaja-
alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudistumisen kan-
nalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo perustei-
den alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman rakennet-
ta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden kantavaksi 
ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen osaamisen tai-
tojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja uudistuvan op-
pimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyötaidot ja 
luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentämään, mikä taito liit-
tyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja miten nämä taidot toteu-
tuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisen osaamisen taitoihin kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä
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Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että aikuisten lukiokoulutukseen 
saadaan omat opetussuunnitelman perusteet, joissa otetaan huomioon 
aikuislukiokoulutuksen erityispiirteet ja aikuisopiskelijoiden moninai-
suus. Luonnoksessa on kuitenkin paljon suoraa kopiota nuorten perus-
teista, ja paikoin tekstissä olisi tarpeen ottaa huomioon aikuisten lukio-
koulutuksen erityispiirteet. Useassa luvussa tuodaan esimerkiksi esille 
huoltajien osuus, vaikka aikuisten lukiokoulutuksessa lukion koko op-
pimäärää suorittavat opiskelijat ovat pääasiassa täysi-ikäisiä. Lisäksi 
olisi hyvä, että opetussuunnitelman perusteissa olisi linjattuna periaat-
teet opiskelijaksi hakeutumisesta tai valintakriteereistä, koska aikuisten 
lukiokoulutus ei kuulu yhteishaun piiriin. Linjaukset tulisivat perusteisiin 
suoraan laista.

Perusteiden rakenne on aikaisempaa parempi, koska yleinen osa on 
kokonaisuudessaan ennen opetustavoitteita ja -sisältöjä. Luonnokses-
sa on kuitenkin käytetty vaihtelevasti erilaisia termejä ja käsitteitä ilman 
niiden sisällöllistä määrittelyä. Käsitteiden käyttöä tekstissä olisi hyvä 
yhdenmukaistaa. Esimerkiksi termit nivelvaihe ja siirtymävaihe esiinty-
vät tekstissä tarkoittaen samaa. Olisi parempi käyttää yhdenmukaisesti 
termiä siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun jatkuvuut-
ta. Lisäksi tekstissä esiintyy vaihdellen käsitteitä jatkuvan oppimisen 
taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myöhempi oppiminen. Vaihtuvien 
käsitteiden sijaan olisi hyvä käyttää yhdenmukaisesti ilmausta jatkuvan 
oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä opiskelutaidot, 
opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokoulutuksessa kyse 
on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta, joten olisi hyvä käyttää käsit-
teitä oppimistaidot, oppimismenetelmät sekä oppimisen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa. Perusteissa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille myös 
konkretiaa: kuka tekee, mitä ja miten. Perusteet sisältävät nyt hyvin
paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat toistuvat 
hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällekkäisyyksien 
karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkretisoiminen olisi-
vat yleisesti ottaen tarpeen.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

Opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi nostetaan luonnoksessa entistä 
tärkeämmiksi asioiksi. Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hy-
vinvointia ei toteudu riittävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden 
kokonaisuudessa. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin laajoja, ettei 
käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Uusi opetussuun-
nitelma tuo lukiolaisille vielä lisävaatimuksia.
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Aikuisten lukiokoulutuksessa jaksamiseen vaikuttavat myös opintojen 
ulkopuolisen elämän ja koulutuksen yhdistämisen haasteet. Siksi on 
tärkeää, että opiskelumahdollisuuksien joustavuus ja opintojen henkilö-
kohtaistaminen tuodaan esille jo perusteissa. Oppiaineiden sisällön laa-
juuden lisäksi myös yhteisöllisyyden vaatimus voi välillä uuvuttaa aikui-
sopiskelijaa. Aikuisoppijoiden kohdalla on hyvä myös muistaa, että yh-
teydet työelämään voivat olla jo luonnollisesti olemassa, joten tähän ei 
kannata pakottaa keinotekoisilla rakenteilla.

Tiivistelmä

Luvuittain esitetyt kommentit aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunni-
telman perusteisiin on liitteessä 2.

On tärkeää, että aikuisten lukiokoulutukseen saadaan omat opetus-
suunnitelman perusteet. Luonnoksen teksti on pitkälti sama kuin nuor-
ten lukiokoulutuksessa ja siinä on sisältöä, joka ei suoraan sovellu ai-
kuisten lukiokoulutukseen. Erityisesti arvoperustaa on tarpeen miettiä 
aikuiskoulutuksen näkökulmasta.

Opintojen uusi rakenne 1–3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. 
Opintopisteet mahdollistavat tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteis-
työn sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön toteuttamisen esimerkik-
si erilaisina ilmiö- ja yhteistyöprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että 
opinnot rakennetaan kuten tähänkin asti.

Yhteistyön, yhteisöllisyyden ja opiskelijalähtöisyyden korostuminen 
opetussuunnitelman perusteissa on tärkeää. Toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
samista ja hyvinvointia. Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on 
otettu hyvin huomioon, mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa 
osuuksissa, sillä oppiaineiden sisällöt ovat liian laajoja.

On hyvä, että kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus on tuotu ope-
tussuunnitelman perusteisiin. Helsingin näkökulmasta on erittäin kan-
natettavaa, että opiskelijan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta ote-
taan huomioon lukio-opetuksessa. Olisi hyvä myös kuvata lukion kieli-
tietoista opetusta, joka edellyttää ohjaamista tiedonalan käsitteiden ja 
tekstin ymmärtämisen taitojen oppimiseen.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

On erittäin hyvä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelija-
lähtöisyyttä, yhteistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
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merkitystä, sillä ne vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen 
toteutumista.

Opiskelijan oikeus saada oppimisen tukea riippumatta tuen syystä on 
tarpeellinen maininta opetussuunnitelman perusteissa. Myönteinen ja 
kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen yhteydessä, vaikka sen 
pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toimintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa. On hyvä, että arviointi-
menetelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Helsingin kaupunki pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-alaisen osaa-
misen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perusteisiin ja että jo-
kaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen osaamisen 
taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja kehittyvät oppiaineen opin-
noissa. Laaja-alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudis-
tumisen kannalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo 
perusteiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman 
rakennetta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden 
kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen 
osaamisen taitojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja 
uudistuvan oppimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yh-
teistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentä-
mään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja mi-
ten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisen osaamisen taitoihin kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
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taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Lopuksi Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että opetus-
suunnitelman tiivistahtinen uusiminen lisää opettajien työtaakkaa ja toi-
voo, että tätä tosiasiaa huomioitaisiin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Poistetaan seuraava kappale:

"Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hyvinvointia ei toteudu 
riittävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudessa. 
Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn ja opetus- ja kulttuuriministeriön lu-
kioselvityksen mukaan lukiolaisten uupumus ja stressi ovat lisäänty-
neet. Keskeisenä syynä lukiolaisten jaksamisen heikentymiselle on 
opintojen edellyttämä työmäärä. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin 
laajoja, ettei käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Ope-
tussuunnitelma tuo lukiolaisille lisävaatimuksia, mikä pitäisi ottaa sel-
keämmin huomioon oppiaineiden sisältöjen karsimisessa."

Tilalle seuraavaa:

"Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn ja opetus- ja kulttuuriministeriön lu-
kioselvityksen mukaan lukiolaisten uupumus ja stressi ovat lisäänty-
neet. Kaupunginhallitus huomauttaa, että arvioitaessa lukiolaisten jak-
samista, tulee kiinnittää huomiota lukion työmäärän lisäksi erityisesti 
riittävään opetuksen resursointiin, opinto-ohjaukseen, opiskeluhuoltoon 
kuten koulukuraattoreiden ja -psykologien palveluiden riittävyyteen ja 
yleisesti lukiolaisille tarjolla oleviin mielenterveyspalveluihin. Lisäksi 
kaupunginhallitus huomauttaa, että liian nopeasti tehdyt toisen asteen 
uudistushankkeet ja etenkin todistusvalinnan painottaminen korkeakou-
luopintoihin pyrittäessä saattavat lisätä lukiolaisten pahoinvointia enti-
sestään."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, 
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Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun esityksen äänin 1 - 9 (5 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Lukion opetussuunnitelman perusteiden kommentit luvuittain
2 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kommentit 

luvuittain
3 Opetushallituksen lausuntopyyntö
4 Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos 14.3.2019
5 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos 

14.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Opetushallitukselle seuraavan lausunnon:

Johdanto

Helsingin kaupungin lausunto on jaettu kahteen osaan siten, että en-
simmäinen osa koskee nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteita ja toinen osa aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteita. Molempien osien aluksi on yleisiä huomioita ja Opetushalli-
tuksen pyytämä arvio perusteiden vaikutuksesta opiskelijoiden osalli-
suuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jaksamiseen. Yksityiskohtaiset 
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kommentit on esitetty luvuittain liitteissä 1 ja 2. Molempien osien lopuk-
si on tiivistelmä keskeisistä asioista.

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä

Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen suurin ansio on laaja-
alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Luonnoksessa on uudistettu lu-
kiokoulutusta lisäämällä laaja-alaisen osaamisen taidot opetussuunni-
telman perusteisiin, lisätty opintopolkujen yksilöllisyyttä ja siihen on tuo-
tu oppiainerajat ylittäviä opintoja. Myös kansainvälisen osaamisen, kor-
keakouluyhteistyön ja työelämä- ja yrittäjyysosaamisen esiin tuominen 
on hyvä asia.

Luonnoksessa on käytetty vaihtelevasti erilaisia termejä ja käsitteitä il-
man niiden sisällöllistä määrittelyä. Käsitteiden käyttöä tekstissä olisi 
hyvä yhdenmukaistaa. Esimerkiksi termit nivelvaihe ja siirtymävaihe 
esiintyvät tekstissä tarkoittaen samaa. Olisi parempi käyttää yhdenmu-
kaisesti termiä siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun 
jatkuvuutta. Lisäksi tekstissä esiintyy vaihdellen käsitteitä jatkuvan op-
pimisen taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myöhempi oppiminen. 
Vaihtuvien käsitteiden sijaan olisi hyvä käyttää yhdenmukaisesti il-
mausta jatkuvan oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä 
opiskelutaidot, opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokou-
lutuksessa kyse on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta, joten olisi 
hyvä käyttää käsitteitä oppimistaidot, oppimismenetelmät sekä oppimi-
sen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa. Perusteissa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille myös 
konkretiaa: kuka tekee, mitä ja miten. Perusteet sisältävät nyt hyvin
paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat toistuvat 
hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällekkäisyyksien 
karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkretisoiminen olisi-
vat yleisesti ottaen tarpeen.

Helsingin kaupunki on tyytyväinen lukujen 2.1 (lukiokoulutuksen tehtä-
vä) ja 2.2 (arvoperusta) sisältöihin, koska niissä lukiokoulutuksen arvo-
perusta rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon varaan. 
Lukiokoulutuksen tehtäväksi määritellään laaja-alaisen yleissivistyksen 
vahvistaminen, joka koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja 
tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yk-
silöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja it-
seään kehittäen. Lukuja tulisi kuitenkin uudistaa vastaamaan luvuissa 3 
ja 6 esitettyjä määritelmiä oppimiskäsityksestä, toimintakulttuurista ja 
laaja-alaisen osaamisen alueista. Lukujen 3 ja 6 näkemyksiä esimer-
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kiksi opiskelijan aktiivisesta toimijuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertai-
suudesta sekä kestävästä tulevaisuudesta olisi hyvä painottaa vah-
vemmin lukiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa käsittelevissä lu-
vuissa.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

On hyvä, että osallisuus ja yhteisöllisyys ovat opetussuunnitelman pe-
rusteissa entistä vahvemmin mukana. Osallisuuden teema kulkee ylei-
sen osan eri luvuissa, esimerkiksi arvoperustaa, toimintakulttuuria ja 
ohjausta käsittelevissä luvuissa. Ansiokasta on, että opiskelijoiden 
osallisuus on tuotu erityisesti lukion toimintakulttuurin kehittämiseen ja 
opiskeluympäristöjen suunnitteluun mukaan, sillä se vaikuttaa opiskeli-
joiden hyvinvointiin ja opiskeluun sitoutumiseen. Yhteistyön sekä opis-
kelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja muiden sidosryh-
mien osallisuuden korostaminen paikallisen opetussuunnitelman laa-
dinnassa vastaa Helsingin kaupungin käytänteitä.

Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hyvinvointia ei toteudu riit-
tävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudessa. 
Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn ja opetus- ja kulttuuriministeriön lu-
kioselvityksen mukaan lukiolaisten uupumus ja stressi ovat lisäänty-
neet. Keskeisenä syynä lukiolaisten jaksamisen heikentymiselle on 
opintojen edellyttämä työmäärä. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin 
laajoja, ettei käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Uusi 
opetussuunnitelma tuo lukiolaisille vielä lisävaatimuksia, mikä pitäisi ot-
taa selkeämmin huomioon oppiaineiden sisältöjen karsimisessa.

Hyvinvoinnin ylläpito ja tukeminen ei näy opetussuunnitelman perustei-
den arvoperustassa, vaikka hyvinvointi on muutoin suoraan tai epäsuo-
raan esillä yhteisen osan eri luvuissa.

Tiivistelmä

Luvuittain esitetyt kommentit nuorten lukiokoulutuksen opetussuunni-
telman perusteisiin on liitteessä 1.

Opintojen uusi rakenne 1–3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. 
Opintopisteet mahdollistavat tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteis-
työn sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön toteuttamisen esimerkik-
si erilaisina ilmiö- ja yhteistyöprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että 
opinnot rakennetaan kuten tähänkin asti.

Yhteistyön, yhteisöllisyyden ja opiskelijalähtöisyyden korostuminen 
opetussuunnitelman perusteissa on tärkeää. Toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
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samista ja hyvinvointia. Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on 
otettu hyvin huomioon, mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa 
osuuksissa, sillä oppiaineiden sisällöt ovat liian laajoja.

On hyvä, että kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus on tuotu ope-
tussuunnitelman perusteisiin. Helsingin näkökulmasta on erittäin kan-
natettavaa, että opiskelijan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta ote-
taan huomioon lukio-opetuksessa. Olisi hyvä myös kuvata lukion kieli-
tietoista opetusta, joka edellyttää ohjaamista tiedonalan käsitteiden ja 
tekstin ymmärtämisen taitojen oppimiseen.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

On erittäin hyvä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelija-
lähtöisyyttä, yhteistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
merkitystä, sillä ne vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen 
toteutumista.

Opiskelijan oikeus saada oppimisen tukea riippumatta tuen syystä on 
tarpeellinen maininta opetussuunnitelman perusteissa. Myönteinen ja 
kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen yhteydessä, vaikka sen 
pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toimintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa. On hyvä, että arviointi-
menetelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Helsingin kaupunki pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-alaisen osaa-
misen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perusteisiin ja että jo-
kaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen osaamisen 
taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja kehittyvät opinnoissa. Laaja-
alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudistumisen kan-
nalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo perustei-
den alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman rakennet-
ta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden kantavaksi 
ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen osaamisen tai-
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tojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja uudistuvan op-
pimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyötaidot ja 
luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentämään, mikä taito liit-
tyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja miten nämä taidot toteu-
tuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisen osaamisen taitoihin kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että aikuisten lukiokoulutukseen 
saadaan omat opetussuunnitelman perusteet, joissa otetaan huomioon 
aikuislukiokoulutuksen erityispiirteet ja aikuisopiskelijoiden moninai-
suus. Luonnoksessa on kuitenkin paljon suoraa kopiota nuorten perus-
teista, ja paikoin tekstissä olisi tarpeen ottaa huomioon aikuisten lukio-
koulutuksen erityispiirteet. Useassa luvussa tuodaan esimerkiksi esille 
huoltajien osuus, vaikka aikuisten lukiokoulutuksessa lukion koko op-
pimäärää suorittavat opiskelijat ovat pääasiassa täysi-ikäisiä. Lisäksi 
olisi hyvä, että opetussuunnitelman perusteissa olisi linjattuna periaat-
teet opiskelijaksi hakeutumisesta tai valintakriteereistä, koska aikuisten 
lukiokoulutus ei kuulu yhteishaun piiriin. Linjaukset tulisivat perusteisiin 
suoraan laista.

Perusteiden rakenne on aikaisempaa parempi, koska yleinen osa on 
kokonaisuudessaan ennen opetustavoitteita ja -sisältöjä. Luonnokses-
sa on kuitenkin käytetty vaihtelevasti erilaisia termejä ja käsitteitä ilman 
niiden sisällöllistä määrittelyä. Käsitteiden käyttöä tekstissä olisi hyvä 
yhdenmukaistaa. Esimerkiksi termit nivelvaihe ja siirtymävaihe esiinty-
vät tekstissä tarkoittaen samaa. Olisi parempi käyttää yhdenmukaisesti 
termiä siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun jatkuvuut-
ta. Lisäksi tekstissä esiintyy vaihdellen käsitteitä jatkuvan oppimisen 
taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myöhempi oppiminen. Vaihtuvien 
käsitteiden sijaan olisi hyvä käyttää yhdenmukaisesti ilmausta jatkuvan 
oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä opiskelutaidot, 
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opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokoulutuksessa kyse 
on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta, joten olisi hyvä käyttää käsit-
teitä oppimistaidot, oppimismenetelmät sekä oppimisen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa. Perusteissa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille myös 
konkretiaa: kuka tekee, mitä ja miten. Perusteet sisältävät nyt hyvin
paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat toistuvat 
hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällekkäisyyksien 
karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkretisoiminen olisi-
vat yleisesti ottaen tarpeen.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

Opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi nostetaan luonnoksessa entistä 
tärkeämmiksi asioiksi. Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hy-
vinvointia ei toteudu riittävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden 
kokonaisuudessa. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin laajoja, ettei 
käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Uusi opetussuun-
nitelma tuo lukiolaisille vielä lisävaatimuksia.

Aikuisten lukiokoulutuksessa jaksamiseen vaikuttavat myös opintojen 
ulkopuolisen elämän ja koulutuksen yhdistämisen haasteet. Siksi on 
tärkeää, että opiskelumahdollisuuksien joustavuus ja opintojen henkilö-
kohtaistaminen tuodaan esille jo perusteissa. Oppiaineiden sisällön laa-
juuden lisäksi myös yhteisöllisyyden vaatimus voi välillä uuvuttaa aikui-
sopiskelijaa. Aikuisoppijoiden kohdalla on hyvä myös muistaa, että yh-
teydet työelämään voivat olla jo luonnollisesti olemassa, joten tähän ei 
kannata pakottaa keinotekoisilla rakenteilla.

Tiivistelmä

Luvuittain esitetyt kommentit aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunni-
telman perusteisiin on liitteessä 2.

On tärkeää, että aikuisten lukiokoulutukseen saadaan omat opetus-
suunnitelman perusteet. Luonnoksen teksti on pitkälti sama kuin nuor-
ten lukiokoulutuksessa ja siinä on sisältöä, joka ei suoraan sovellu ai-
kuisten lukiokoulutukseen. Erityisesti arvoperustaa on tarpeen miettiä 
aikuiskoulutuksen näkökulmasta.

Opintojen uusi rakenne 1–3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. 
Opintopisteet mahdollistavat tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteis-
työn sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön toteuttamisen esimerkik-
si erilaisina ilmiö- ja yhteistyöprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että 
opinnot rakennetaan kuten tähänkin asti.
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Yhteistyön, yhteisöllisyyden ja opiskelijalähtöisyyden korostuminen 
opetussuunnitelman perusteissa on tärkeää. Toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
samista ja hyvinvointia. Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on 
otettu hyvin huomioon, mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa 
osuuksissa, sillä oppiaineiden sisällöt ovat liian laajoja.

On hyvä, että kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus on tuotu ope-
tussuunnitelman perusteisiin. Helsingin näkökulmasta on erittäin kan-
natettavaa, että opiskelijan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta ote-
taan huomioon lukio-opetuksessa. Olisi hyvä myös kuvata lukion kieli-
tietoista opetusta, joka edellyttää ohjaamista tiedonalan käsitteiden ja 
tekstin ymmärtämisen taitojen oppimiseen.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

On erittäin hyvä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelija-
lähtöisyyttä, yhteistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
merkitystä, sillä ne vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen 
toteutumista.

Opiskelijan oikeus saada oppimisen tukea riippumatta tuen syystä on 
tarpeellinen maininta opetussuunnitelman perusteissa. Myönteinen ja 
kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen yhteydessä, vaikka sen 
pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toimintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa. On hyvä, että arviointi-
menetelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Helsingin kaupunki pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-alaisen osaa-
misen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perusteisiin ja että jo-
kaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen osaamisen 
taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja kehittyvät oppiaineen opin-
noissa. Laaja-alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudis-
tumisen kannalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo 
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perusteiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman 
rakennetta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden 
kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen 
osaamisen taitojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja 
uudistuvan oppimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yh-
teistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentä-
mään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja mi-
ten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisen osaamisen taitoihin kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Lopuksi Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että opetus-
suunnitelman tiivistahtinen uusiminen lisää opettajien työtaakkaa ja toi-
voo, että tätä tosiasiaa huomioitaisiin.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa 14.3.2019 
päivätyistä luonnoksista lukion opetussuunnitelman perusteiksi ja ai-
kuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Lukion ope-
tussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja niiden 
mukainen opetus on tarkoitus alkaa elokuussa 2021. Lausuntopyyntö 
on liitteenä 3 ja luonnokset perusteiksi liitteinä 4 ja 5. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut asiasta lausunnon kaupun-
ginhallitukselle 26.3.2019. Sen valmistelussa on kuultu lukioiden opis-
kelijakuntia ja rehtoreita. Opettajia, opiskelijoita ja huoltajia on kannus-
tettu kommentoimaan luonnoksia Opetushallituksen internetsivuilla. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan korostanut, että lu-
kion opettajat ja opiskelijat pitää aidosti osallistaa Helsingin kaupungin 
paikallisen tason opetussuunnitelman laadintaan. Valmistelussa tulee 
huomioida etenkin opintojaksojen laajuuksien määrittely ja oppiainera-
jat ylittävät opinnot.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös syntyi useiden äänestysten 
jälkeen. Kokouksessa tehdyt muutosehdotukset ja äänestystulokset 
näkyvät päätöshistoriassa. 

Esitys kaupungin lausunnoksi on kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
lausunnon mukainen lukuun ottamatta tiivistelmässä olevaa kohtaa, jo-
ka koskee opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen huomioimista. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kohtaan seuraavan vastaeh-
dotuksen: "Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoinnista ja jak-
samisesta eivät jää pelkiksi sanoiksi, tulee opiskelijoiden hyvinvointiin 
satsata resursseja nykyistä enemmän tulevaisuudessa." Kaupunginhal-
litukselle tehtävässä ehdotuksessa kohta on palautettu kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan esittelijän esittämään muotoon: "Yleisessä osassa 
hyvinvointi ja jaksaminen on otettu hyvin huomioon, mutta sen tulisi nä-
kyä myös oppiainekohtaisissa osuuksissa, sillä oppiaineiden sisällöt 
ovat liian laajoja." Esitykseen on lisäksi tehty joitain stilistisiä muutok-
sia, mutta niillä ei ole vaikutusta lausunnon sisältöön.

Lausunnon antamisen määräaika on 11.4.2019, eikä sille saatu lisäai-
kaa. Asia on käsiteltävä tässä kokouksessa, jotta lausunto ehtii Ope-
tushallitukselle ajoissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 115

HEL 2019-003179 T 12 00 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä

Perusteluonnoksen suurin ansio on laaja-alaisen yleissivistyksen vah-
vistaminen. Lisäksi perusteluluonnoksessa on uudistettu lukiokoulutus-
ta lisäämällä laaja-alaisen osaamisen taidot opetussuunnitelman perus-
teisiin, lisätty opintopolkujen yksilöllisyyttä ja tuotu oppiainerajat ylittäviä 
opintoja. Lisäksi kansainvälisen osaamisen, korkeakouluyhteistyön ja 
työelämä- ja yrittäjyysosaamisen esiin tuominen on hyvä asia.

Perusteluonnoksessa esiintyy paljon vaihtelevia termejä ja käsitteitä. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan termien ja kä-
sitteiden käyttöä tekstissä olisi hyvä yhdenmukaistaa. Tekstissä esiin-
tyy esimerkiksi termiä nivelvaihe ja siirtymävaihe. Olisi parempi käyttää 
yhdenmukaisesti termiä siirtymävaihe. Lisäksi esiintyy vaihdellen käsit-
teitä jatkuvan oppimisen taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myö-
hempi oppiminen. Olisi hyvä käyttää yhdenmukaisesti ilmausta jatku-
van oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä opiskelutai-
dot, opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokoulutuksessa 
kyse on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta ehdottaa, että käytetään käsitteitä oppimistaidot, oppimis-
menetelmät ja oppimisen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa. Perusteissa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille myös 
konkretiaa: kuka tekee, mitä ja miten. Perusteet sisältävät nyt hyvin 
paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat toistuvat 
hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällekkäisyyksien 
karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkretisoiminen olisi-
vat yleisesti ottaen tarpeen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen lukujen 2.1 lukiokoulu-
tuksen tehtävä ja 2.2 arvoperusta sisältöihin, koska niissä lukiokoulu-
tuksen arvoperusta rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-ar-
von varaan ja sen tehtäväksi määritellään laaja-alaisen yleissivistyksen 
vahvistaminen, joka koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja 
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tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yk-
silöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja it-
seään kehittäen. Mutta sitä tulisi uudistaa vastaamaan luvuissa 3 ja 6 
esitettyjä määritelmiä oppimiskäsityksestä, toimintakulttuurista ja laaja-
alaisen osaamisen alueista. Lukujen 3 ja 6 näkemyksiä esimerkiksi 
opiskelijan aktiivisesta toimijuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuu-
desta ja kestävästä tulevaisuudesta olisi hyvä painottaa vahvemmin lu-
kiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa käsittelevissä luvuissa.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä, että osallisuus ja yhtei-
söllisyys ovat opetussuunnitelman perusteissa entistä vahvemmin mu-
kana. Osallisuuden teema kulkee yleisen osan eri luvuissa, esimerkiksi 
arvoperustaa, toimintakulttuuria ja ohjausta käsittelevissä luvuissa. An-
siokasta on, että opiskelijoiden osallisuus on tuotu erityisesti lukion toi-
mintakulttuurin kehittämiseen ja opiskeluympäristöjen suunnitteluun 
mukaan, sillä se vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluun si-
toutumiseen. Yhteistyön sekä opiskelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen 
henkilökunnan ja muiden sidosryhmien osallisuuden korostaminen pai-
kallisen opetussuunnitelman laadinnassa vastaa Helsingin kaupungin 
käytänteitä.

Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hyvinvointia ei toteudu riit-
tävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudessa. 
Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn ja opetus- ja kulttuuriministeriön lu-
kioselvityksen mukaan lukiolaisten uupumus ja stressi ovat lisäänty-
neet. Keskeisenä syynä lukiolaisten jaksamisen heikentymiselle on 
opintojen edellyttämä työmäärä. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin 
laajoja, ettei käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Ope-
tussuunnitelma tuo lukiolaisille lisävaatimuksia, mikä pitäisi ottaa sel-
keämmin huomioon oppiaineiden sisältöjen karsimisessa.

Lisäksi perusteiden arvoperustassa ei näy hyvinvoinnin ylläpito ja tu-
keminen, vaikka hyvinvointi on muutoin suoraan tai epäsuoraan esillä 
opetussuunnitelman perusteiden yhteisen osan eri luvuissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että lukion opettajat ja opis-
kelijat pitää aidosti osallistaa Helsingin kaupungin paikallisen tason 
lops2021 laadintaan huomioiden etenkin opintojaksojen laajuuksien 
määrittely ja oppiainerajat ylittävät opinnot.

Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että opintojen uusi rakenne 1–
3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. Opintopisteet mahdollistavat 
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tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteistyön sekä korkeakoulu- ja työ-
elämäyhteistyön toteuttamisen esimerkiksi erilaisina ilmiö- ja yhteis-
työprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan ku-
ten tähänkin asti.

On tärkeää, että opetussuunnitelman perusteissa korostuu yhteistyö, 
yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys, sillä toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
samista ja hyvinvointia. Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoin-
nista ja jaksamisesta eivät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mie-
lestä opiskelijoiden hyvinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän 
tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että kielitietoisuus ja kult-
tuurinen moninaisuus on tuotu opetussuunnitelman perusteisiin. Hel-
singin näkökulmasta on erittäin kannatettavaa, että opiskelijan kielelli-
set valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon lukio-opetuksessa. 
Olisi hyvä myös kuvata lukion kielitietoista opetusta, joka edellyttää tie-
donalan käsitteiden ja tekstin ymmärtämisen taitojen oppimisen ohjaa-
mista.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että 
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan on erittäin hy-
vä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelijalähtöisyyttä, yh-
teistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitystä, sillä ne 
vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumista. Ni-
velvaiheen yhteistyön sijaan olisi hyvä käyttää järjestelmällisesti termiä 
siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun jatkuvuutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tarpeellisena perusteiden mainin-
taa opiskelijan oikeudesta saada oppimisen tukea riippumatta tuen 
syystä. Myönteinen ja kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen 
yhteydessä, vaikka sen pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toi-
mintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa.  On hyvä, että kiinnite-
tään huomiota arviointimenetelmien monipuolisuuteen ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
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taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-
alaisen osaamisen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perustei-
siin ja että jokaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen 
osaamisen taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja miten taidot kehit-
tyvät oppiaineen opinnoissa. Laaja-alaisen osaamisen tuominen perus-
teisiin on lukion uudistumisen kannalta niin merkittävä muutos, että se 
ansaitsisi paikkansa jo perusteiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi ko-
ko opetussuunnitelman rakennetta ja toisi laaja-alaisen osaamisen tai-
dot aidosti perusteiden kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on 
mainittu laaja-alaisen osaamisen taitojen lisäksi monia muita taitoja, 
esimerkiksi jatkuvan ja uudistuvan oppimisen edellyttämät taidot, kriitti-
nen ja luova ajattelu, yhteistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin 
lukija joutuu jäsentämään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alaisen 
osaamisen taitoon ja miten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiaineen si-
sällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisten osaamisten taitoon kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos

Yleistä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että aikuisten lukiokou-
lutukseen saadaan omat opetussuunnitelman perusteet, joissa otetaan 
huomioon aikuislukiokoulutuksen erityispiirteet ja aikuisopiskelijoiden 
moninaisuus. Luonnoksessa on paljon suoraa kopiota nuorten perus-
teista, ja paikoin tekstissä olisi tarpeen ottaa huomioon aikuisten lukio-
koulutuksen erityispiirteet. Useassa luvussa tuodaan esimerkiksi esille 
huoltajien osuus, vaikka aikuisten lukiokoulutuksessa lukion koko op-
pimäärää suorittavat opiskelijat ovat pääasiassa täysi-ikäisiä. Lisäksi 
olisi hyvä, että opetussuunnitelman perusteissa olisi linjattuna periaat-
teet opiskelijaksi hakeutumisesta tai valintakriteereistä, koska aikuisten 
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lukiokoulutus ei kuulu yhteishaun piiriin. Linjaukset tulisivat perusteisiin 
suoraan laista.

Perusteiden rakenne on aikaisempaa parempi, koska yleinen osa on 
kokonaisuudessaan ennen opetustavoitteita ja -sisältöjä. Luonnokses-
sa on kuitenkin käytetty vaihtelevasti erilaisia termejä ja käsitteitä ilman 
niiden sisällöllistä määrittelyä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoo, 
että termien ja käsitteiden käyttöä tekstissä yhdenmukaistetaan. Teks-
tissä esiintyy esimerkiksi termiä nivelvaihe ja siirtymävaihe. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta katsoo, että tulisi käyttää yhdenmukaisesti termiä 
siirtymävaihe. Lisäksi esiintyy vaihdellen käsitteitä jatkuvan oppimisen 
taidot, elinikäisen oppimisen taidot ja myöhempi oppiminen. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta katsoo, että tulisi käyttää yhdenmukaisesti il-
mausta jatkuvan oppimisen taidot. Perusteissa käytetään myös termejä 
opiskelutaidot, opiskelumenetelmät ja opiskelun tukeminen. Lukiokou-
lutuksessa kyse on kuitenkin oppimisesta ja osaamisesta, mistä syystä 
kasvatus- ja koulutuslautakunta ehdottaa käytettäväksi käsitteitä oppi-
mistaidot, oppimismenetelmät sekä oppimisen ohjaus ja tuki.

Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu pääasiassa passii-
vimuodossa, jolloin toimijuus häivytetään. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo, että perusteissa olisi syytä tuoda selkeämmin esille konk-
retiaa siinä, kuka tekee, mitä tekee ja miten tekee. Perusteet sisältävät 
nyt hyvin paljon ylätason periaatteellista kuvailua, jossa samat asiat 
toistuvat hieman eri muodoissa eri kohdissa. Selkiyttäminen, päällek-
käisyyksien karsiminen, käsitteistön yhdenmukaistaminen ja konkreti-
soiminen olisivat yleisesti ottaen tarpeen.

Perusteiden vaikutus opiskelijoiden osallisuuteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja jak-
samiseen

Opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi nostetaan perustetekstissä en-
tistä tärkeämmiksi asioiksi. Lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolais-
ten hyvinvointia ei toteudu riittävällä tavalla opetussuunnitelman perus-
teiden kokonaisuudessa. Osa oppiaineista on sisällöllisesti niin laajoja, 
ettei käytettävissä oleva aika riitä vaadittuun työmäärään. Uusi opetus-
suunnitelma tuo lukiolaisille vielä lisävaatimuksia.

Aikuisten lukiokoulutuksessa jaksamiseen vaikuttavat myös opintojen 
ulkopuolisen elämän ja koulutuksen yhdistämisen haasteet. Tämän ta-
kia on tärkeää, että opiskelumahdollisuuksien joustavuus sekä opinto-
jen henkilökohtaistaminen tuodaan esille jo perusteissa. Oppiaineiden 
sisällön laajuuden lisäksi myös yhteisöllisyyden vaatimus voi välillä uu-
vuttaa aikuisopiskelijaa. Aikuisoppijoiden kohdalla on hyvä myös muis-
taa, että yhteydet työelämään voivat olla jo luonnollisesti olemassa, jo-
ten tähän ei kannata pakottaa keinotekoisilla rakenteilla.
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Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että aikuisten lukiokou-
lutukseen saadaan omat opetussuunnitelman perusteet. Nyt peruste-
luonnoksen teksti on pitkälti sama kuin nuorten lukiokoulutuksessa, ja 
tästä syystä siinä on sisältöä, joka ei suoraan sovellu aikuisten lukio-
koulutukseen. Erityisesti arvoperustaa on tarpeen miettiä aikuiskoulu-
tuksen näkökulmasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että opintojen uusi rakenne 1–
3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. Opintopisteet mahdollistavat 
tiiviimmän oppiainerajat ylittävän yhteistyön sekä korkeakoulu- ja työ-
elämäyhteistyön toteuttamisen esimerkiksi erilaisina ilmiö- ja yhteis-
työprojekteina. Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan ku-
ten tähänkin asti.

On tärkeää, että opetussuunnitelman perusteissa korostuu yhteistyö, 
yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys, sillä toimintakulttuuri, joka luo 
myönteistä asennetta ja innostaa oppimiseen, tukee opiskelijoiden jak-
samista ja hyvinvointia. Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoin-
nista ja jaksamisesta eivät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mie-
lestä opiskelijoiden hyvinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän 
tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että kielitietoisuus ja kult-
tuurinen moninaisuus on tuotu opetussuunnitelman perusteisiin. Hel-
singin näkökulmasta on erittäin kannatettavaa, että opiskelijan kielelli-
set valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon lukio-opetuksessa. 
Olisi hyvä myös kuvata lukion kielitietoista opetusta, joka edellyttää tie-
donalan käsitteiden ja tekstin ymmärtämisen taitojen oppimisen ohjaa-
mista.

Korkeakoulu-, työelämä- ja yritysyhteistyön sekä kansainvälisyyden ko-
rostaminen opetussuunnitelmassa on ansiokasta. Luonnoksessa kor-
keakouluyhteistyön määrittely on kuitenkin puutteellista. Olisi hyvä, että 
tehtävän yhteistyön muodot ja velvoittavuus määriteltäisiin tarkemmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan on erittäin hy-
vä, että opiskelijan ohjauksessa on painotettu opiskelijalähtöisyyttä, yh-
teistyötä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitystä, sillä ne 
vahvistavat yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumista. Ni-
velvaiheen yhteistyön sijaan olisi hyvä käyttää järjestelmällisesti termiä 
siirtymävaihe, koska se kuvaa paremmin opintopolun jatkuvuutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tarpeellisena perusteiden mainin-
taa opiskelijan oikeudesta saada oppimisen tukea riippumatta tuen 
syystä. Myönteinen ja kannustava palaute mainitaan oppimisen tuen 
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yhteydessä, vaikka sen pitäisi olla osa kaikkea oppimista ja lukion toi-
mintakulttuuria.

Opetussuunnitelman perusteissa nostetaan ansiokkaasti esille arvioin-
nin monipuolinen merkitys lukiokoulutuksessa.  On hyvä, että kiinnite-
tään huomiota arviointimenetelmien monipuolisuuteen ja korostetaan, 
että arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä itsearvointiin. Opiskelijan kasvun, ke-
hityksen ja yleissivistyksen kannalta on hyvä linjaus, että opintojakson 
aikainen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka pe-
rustuu opiskelijan ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itse- ja ver-
taisarvioinnin velvoittavuus olisi kuitenkin hyvä tuoda perusteissa vah-
vemmin esille, koska niiden avulla opiskelijalle rakentuu kuva itsestään 
suhteessa muihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää erittäin ansiokkaana, että laaja-
alaisen osaamisen taidot on sisällytetty opetussuunnitelman perustei-
siin ja että jokaisen oppiaineen kohdalla on kuvattu, miten laaja-alaisen 
osaamisen taidot toteutuvat oppiaineen sisällöissä ja miten taidot kehit-
tyvät oppiaineen opinnoissa. Laaja-alaisen osaamisen tuominen perus-
teisiin on lukion uudistumisen kannalta niin merkittävä muutos, että se 
ansaitsisi paikkansa jo perusteiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi ko-
ko opetussuunnitelman rakennetta ja toisi laaja-alaisen osaamisen tai-
dot aidosti perusteiden kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on 
mainittu laaja-alaisen osaamisen taitojen lisäksi monia muita taitoja, 
esimerkiksi jatkuvan ja uudistuvan oppimisen edellyttämät taidot, kriitti-
nen ja luova ajattelu, yhteistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin 
lukija joutuu jäsentämään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alaisen 
osaamisen taitoon ja miten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiaineen si-
sällöissä.

Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle.

Laaja-alaisten osaamisten taitoon kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. 
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Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että opetussuunnitelman tiivis-
tahtinen uusiminen lisää opettajien työtaakkaa ja toivoo, että tätä tosia-
siaa huomioitaisiin.

Käsittely

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan Vesa Korkkulan ensimmäisen vastaehdo-
tuksen mukaisesti: Lisätään kohdan (8) jälkeen: "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta korostaa, että lukion opettajat ja opiskelijat pitää aidosti 
osallistaa Helsingin kaupungin paikallisen tason lops2021 laadintaan 
huomioiden etenkin opintojaksojen laajuuksien määrittely ja oppiainera-
jat ylittävät opinnot."

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (8) jälkeen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että lukion opettajat ja opis-
kelijat pitää aidosti osallistaa Helsingin kaupungin paikallisen tason 
lops2021 laadintaan huomioiden etenkin opintojaksojen laajuuksien 
määrittely ja oppiainerajat ylittävät opinnot."

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan (21) lopusta poistetaan seuraava lause:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että tämä pitäisi huomioida 
selkeämmin oppiaineiden sisältöjen karsimisessa."

Kannattaja: Heikki Valmu

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta (10):
"Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on otettu hyvin huomioon, 
mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa osuuksissa, sillä op-
piaineiden sisällöt ovat liian laajoja."

Ja kirjataan tilalle:
"Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoinnista ja jaksamisesta ei-
vät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mielestä opiskelijoiden hy-
vinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän tulevaisuudessa."

Poistetaan kohdasta (25):
"Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on otettu hyvin huomioon, 
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mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa osuuksissa, sillä op-
piaineiden sisällöt ovat liian laajoja."

Ja kirjataan tilalle:
"Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoinnista ja jaksamisesta ei-
vät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mielestä opiskelijoiden hy-
vinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän tulevaisuudessa."

Kannattaja: Fatim Diarra

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta (9):
"Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan kuten tähänkin as-
ti."
Ja kirjataan tilalle:
"Opintopisteiden käyttöönotto ei saa monimutkaistaa ja pirstaloida lu-
kiokoulutusta. Lukiokoulutuksen tulee koostua pääasiassa selkeistä eri 
oppiaineiden opintojaksoista, jonka ohessa voi olla myös täydentäviä 
oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja ja erilaisia yhteistyöprojekteja."

Poistetaan kohdasta (24):
"Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan kuten tähänkin as-
ti."
Ja kirjataan tilalle:
"Opintopisteiden käyttöönotto ei saa monimutkaistaa ja pirstaloida lu-
kiokoulutusta. Lukiokoulutuksen tulee koostua selkeistä eri oppiainei-
den opintojaksoista, jonka ohessa voi olla myös täydentäviä oppiaine-
rajat ylittäviä opintojaksoja ja erilaisia yhteistyöprojekteja."

Kannattaja: Fatim Diarra

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: POIS kohdasta (2):

"Perusteluonnoksen suurimpina ansioina on se, että laaja-alaisen 
osaamisen taidot on lisätty opetussuunnitelman perusteisiin ja se, että 
perusteissa on otettu vahvemmin huomioon opintopolkujen yksilöllisyys 
ja joustavuus ja mainittu oppiainerajat ylittävät opinnot keinona lukio-
koulutuksen uudistamiseen."

TILALLE:

"Perusteluonnoksen suurin ansio on laaja-alaisen yleissivistyksen vah-
vistaminen. Lisäksi perusteluluonnoksessa on uudistettu lukiokoulutus-
ta lisäämällä laaja-alaisen osaamisen taidot opetussuunnitelman perus-
teisiin, lisätty opintopolkujen yksilöllisyyttä ja tuotu oppiainerajat ylittäviä 
opintoja."
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Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: POIS kohdasta (5):

"Lukuja 2.1 ja 2.2, lukiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa, tulisi uu-
distaa vastaamaan luvussa 3 ja 6 esitettyjä määritelmiä oppimiskäsi-
tyksestä, toimintakulttuurista ja laaja-alaisen osaamisen alueista."

TILALLE:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen lukujen 2.1 lukiokoulu-
tuksen tehtävä ja 2.2 arvoperusta sisältöihin, koska niissä lukiokoulu-
tuksen arvoperusta rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-ar-
von varaan ja sen tehtäväksi määritellään laaja-alaisen yleissivistyksen 
vahvistaminen, joka koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja 
tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yk-
silöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja it-
seään kehittäen. Mutta sitä tulisi uudistaa vastaamaan luvuissa 3 ja 6 
esitettyjä määritelmiä oppimiskäsityksestä, toimintakulttuurista ja laaja-
alaisen osaamisen alueista."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän ja Vesa Korkkulan kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta 16-17 

"Laaja-alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudistumisen 
kannalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo perus-
teiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman raken-
netta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden kanta-
vaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen osaami-
sen taitojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja uudistu-
van oppimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyö-
taidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentämään, mikä 
taito liittyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja miten nämä tai-
dot toteutuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.
Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle."
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Ja muotoillaan kohta (17) seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen siihen miten teknolo-
giaosaaminen, yhteistyötaidot ja tulevaisuuden työelämän taidot tulevat 
ilmi luonnoksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa."

Poistetaan kohdasta 31-32 

"Laaja-alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lukion uudistumisen 
kannalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo perus-
teiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetussuunnitelman raken-
netta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti perusteiden kanta-
vaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laaja-alaisen osaami-
sen taitojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja uudistu-
van oppimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyö-
taidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu jäsentämään, mikä 
taito liittyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon ja miten nämä tai-
dot toteutuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.
Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle."

Ja muotoillaan kohta (32) seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen siihen miten teknolo-
giaosaaminen, yhteistyötaidot ja tulevaisuuden työelämän taidot tulevat 
ilmi luonnoksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa."

Kannattaja: Fatim Diarra

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään kohdan (17) jälkeen seuraava uusi kohta (18):
 
'Laaja-alaisten osaamisten taitoon kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.'

Kannattaja: Dani Niskanen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Ted Ap-
terin tekemän ja Dani Niskasen kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään kohdan (32) jälkeen seuraava uusi kohta (33):
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'Laaja-alaisten osaamisten taitoon kohtaan yhteiskunnallinen osaami-
nen tulisi lisätä myös talouslukutaito. On ensiarvoisen tärkeää, että eri 
oppiaineissa edistetään sitä, että opiskelija ymmärtää myös talousluku-
taidon perusteet ja saa riittävät talousosaamisen taidot, jotta voi toimia 
täysivaltaisesti aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.'

Kannattaja: Dani Niskanen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Ted Ap-
terin tekemän ja Dani Niskasen kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Lisäys :Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, et-
tä opetussuunnitelman tiivistahtinen uusiminen lisää opettajien työtaak-
kaa ja toivoo, että tätä tosiasiaa huomioitaisiin.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Martina 
Harms-Aallon tekemän ja Vesa Korkkulan kannattaman vastaehdotuk-
sen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan (21) lopusta poistetaan seuraava lause: "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta katsoo, että tämä pitäisi huomioida sel-
keämmin oppiaineiden sisältöjen karsimisessa."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Dani Niskanen, Heikki Valmu, 
Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Tiina Larsson, Pia Pakarinen

Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 6 – 0 (4 tyhjää). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (10):
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"Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on otettu hyvin huomioon, 
mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa osuuksissa, sillä op-
piaineiden sisällöt ovat liian laajoja." Ja kirjataan tilalle:
"Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoinnista ja jaksamisesta ei-
vät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mielestä opiskelijoiden hy-
vinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän tulevaisuudessa." 
Poistetaan kohdasta (25):
"Yleisessä osassa hyvinvointi ja jaksaminen on otettu hyvin huomioon, 
mutta sen tulisi näkyä myös oppiainekohtaisissa osuuksissa, sillä op-
piaineiden sisällöt ovat liian laajoja." Ja kirjataan tilalle:
"Jotta opetussuunnitelman kirjaukset hyvinvoinnista ja jaksamisesta ei-
vät jää pelkiksi sanoiksi, tulee lautakunnan mielestä opiskelijoiden hy-
vinvointiin satsata resursseja nykyistä enemmän tulevaisuudessa."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Heikki Valmu, Ozan Yanar

Tyhjä: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Tiina Larsson, Dani 
Niskanen, Pia Pakarinen

Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 4 – 0 (6 tyhjää). 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (9):
"Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan kuten tähänkin as-
ti."
Ja kirjataan tilalle:
"Opintopisteiden käyttöönotto ei saa monimutkaistaa ja pirstaloida lu-
kiokoulutusta. Lukiokoulutuksen tulee koostua pääasiassa selkeistä eri 
oppiaineiden opintojaksoista, jonka ohessa voi olla myös täydentäviä 
oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja ja erilaisia yhteistyöprojekteja." 
Poistetaan kohdasta (24):
"Vaarana on kuitenkin se, että opinnot rakennetaan kuten tähänkin as-
ti."
Ja kirjataan tilalle:
"Opintopisteiden käyttöönotto ei saa monimutkaistaa ja pirstaloida lu-
kiokoulutusta. Lukiokoulutuksen tulee koostua selkeistä eri oppiainei-
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den opintojaksoista, jonka ohessa voi olla myös täydentäviä oppiaine-
rajat ylittäviä opintojaksoja ja erilaisia yhteistyöprojekteja."

Jaa-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Heikki Valmu, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 5 – 4 (1 tyhjä). 

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: POIS kohdasta (2): "Perusteluonnoksen suurimpina an-
sioina on se, että laaja-alaisen osaamisen taidot on lisätty opetussuun-
nitelman perusteisiin ja se, että perusteissa on otettu vahvemmin huo-
mioon opintopolkujen yksilöllisyys ja joustavuus ja mainittu oppiainera-
jat ylittävät opinnot keinona lukiokoulutuksen uudistamiseen." TILALLE: 
"Perusteluonnoksen suurin ansio on laaja-alaisen yleissivistyksen vah-
vistaminen. Lisäksi perusteluluonnoksessa on uudistettu lukiokoulutus-
ta lisäämällä laaja-alaisen osaamisen taidot opetussuunnitelman perus-
teisiin, lisätty opintopolkujen yksilöllisyyttä ja tuotu oppiainerajat ylittäviä 
opintoja."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Heikki Valmu, Ozan Yanar

Tyhjä: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Tiina Larsson, Dani 
Niskanen, Pia Pakarinen

Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Fatim 
Diarran vastaehdotuksen äänin 4 – 0 (6 tyhjää). 

5 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta 16-17  "Laaja-alaisen osaamisen 
tuominen perusteisiin on lukion uudistumisen kannalta niin merkittävä 
muutos, että se ansaitsisi paikkansa jo perusteiden alkupuolella. Tämä 
selkeyttäisi koko opetussuunnitelman rakennetta ja toisi laaja-alaisen 
osaamisen taidot aidosti perusteiden kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen 
lukua 6 on mainittu laaja-alaisen osaamisen taitojen lisäksi monia muita 
taitoja, esimerkiksi jatkuvan ja uudistuvan oppimisen edellyttämät tai-
dot, kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. 
Tällöin lukija joutuu jäsentämään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alai-
sen osaamisen taitoon ja miten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiai-
neen sisällöissä.
Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle." Ja muotoillaan kohta (17) seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen siihen miten teknolo-
giaosaaminen, yhteistyötaidot ja tulevaisuuden työelämän taidot tulevat 
ilmi luonnoksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa." Poistetaan 
kohdasta 31-32  "Laaja-alaisen osaamisen tuominen perusteisiin on lu-
kion uudistumisen kannalta niin merkittävä muutos, että se ansaitsisi 
paikkansa jo perusteiden alkupuolella. Tämä selkeyttäisi koko opetus-
suunnitelman rakennetta ja toisi laaja-alaisen osaamisen taidot aidosti 
perusteiden kantavaksi ajatukseksi. Nyt ennen lukua 6 on mainittu laa-
ja-alaisen osaamisen taitojen lisäksi monia muita taitoja, esimerkiksi 
jatkuvan ja uudistuvan oppimisen edellyttämät taidot, kriittinen ja luova 
ajattelu, yhteistyötaidot ja luova ongelmaratkaisu. Tällöin lukija joutuu 
jäsentämään, mikä taito liittyy mihinkin laaja-alaisen osaamisen taitoon 
ja miten nämä taidot toteutuvat tietyn oppiaineen sisällöissä.
Teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tai-
doksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää ol-
la myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, so-
siaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Se 
toisi laaja-alaisen osaamisen taitoihin lisää konkretiaa. Nyt taidot jäävät 
kovin ylätasolle." Ja muotoillaan kohta (32) seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tyytyväinen siihen miten teknolo-
giaosaaminen, yhteistyötaidot ja tulevaisuuden työelämän taidot tulevat 
ilmi luonnoksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa."

Jaa-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen
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Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Heikki Valmu, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 5 – 4 (1 tyhjä).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 244
Helsingin kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
valtionvarainministeriölle eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen 
työryhmän raportista

HEL 2019-002543 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä val-
tionvarainministeriölle seuraavan lausunnon eläkejärjestelmien erilli-
syyttä selvittäneen työryhmän raportista:

Helsingin kaupungin kanta eläkejärjestelmien yhdistämiseen on lähtö-
kohtaisesti myönteinen. Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmään koh-
distuvat riskit toimintaympäristön muutoksista kannettaisiin yhdessä 
nykyisten yksityisen sektorin ja kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitta-
jien kesken. Nykytilanteessa kuntatyönantajat kantavat vastuun kunta-
sektorin eläkejärjestelmän riskeistä liittyen mm. kuntien henkilöstön siir-
tymiin kuntasektorilta yksityiselle sektorille. Eläkejärjestelmät yhdistä-
mällä voidaan poistaa sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutu-
vat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Kuntien näkökulmasta 
on lisäksi merkittävää kuntasektorin eläkemaksujen saaminen pitkällä 
aikajänteellä samalle tasolle yksityisen sektorin kanssa. Yhdistämisen 
jälkeen eläkejärjestelmillä ei olisi enää vaikutusta kunnallisten palvelui-
den tuottamisen tapaan, jolloin kunnallisen palvelutuotannon rakenne-
muutosten yhteydessä ei olisi tarvetta eläke-etuuksiin liittyviin erityisjär-
jestelyihin.

Järjestely tarkoittaa toteutuessaan erittäin merkittävää eläkevarallisuu-
den siirtoa kunnallisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen eläkejärjestel-
mään. Näin ollen on välttämätöntä varata sekä uudistuksen valmiste-
luun että toteuttamiseen riittävästi aikaa. Kuten raportissakin todetaan, 
eläkejärjestelmien yhdistäminen vaatii vielä laajaa jatkovalmistelua. 
Kuntien kannalta erityisen kriittistä on maksuvaikutusten neutraaliuden 
toteutumisen varmistaminen kuntasektorin kannalta.  

Yhdistämisen jälkeen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin julkisten alojen 
eläkelain sijasta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Työryhmän 
ehdotuksen mukaan Kevasta tulisi TyEL-laitos, joka panisi täytäntöön 
työntekijän eläkelakia. Rahoitusteknisesti kuntatyöntekijöiden TyEL:ä 
vastaava osa karttuneista ja maksussa olevista eläkkeistä siirrettäisiin 
TyEL-järjestelmään. Työntekijän eläkelain tason ylittävä osa eläketur-
vasta jätettäisiin julkiseen eläkelaitokseen (ns. JuEL-Keva). Jaolla ei 
olisi vaikutusta eläke-etuuksiin.
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Muutos ei vaikuttaisi eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuk-
siin. Ehdotuksen mukaan nykyinen oikeus kunnallisen eläkejärjestel-
män lisäeläketurvaan säilyy, vaikka henkilö yhdistymisen jälkeen työs-
kentelisi muualla kuin kunta-alalla. Yhdistämisellä ei olisi raportin mu-
kaan vaikutusta kertyneeseen eläketurvaan eikä eläkeikään, mikä on 
työntekijöiden näkökulmasta keskeistä. 

Selvitysryhmä on sote- ja maakuntauudistuksen projektiryhmän aset-
tama ja selvityksessä on mukana arvioita kaatuneen sote- ja maakun-
tauudistuksen vaikutuksista eläkejärjestelmien yhdistämiseen. Selvityk-
seen sisältyvät vaikutusarviot ja laskelmat tulee tältä osin tarkistaa. 
Mahdolliseen tulevaan sote-uudistukseen liittyvät henkilöstösiirtymät 
kunnista yksityiselle sektorille tulee vastaavasti jatkovalmistelussa ottaa 
huomioon.

Mikäli yhdistäminen päätetään toteuttaa, jatkovalmistelussa on täs-
mennettävä lukuisia yhdistämiseen liittyviä yksityiskohtia ja laskelmia 
liittyen erityisesti varojen jakautumiseen JuEL-Kevan ja TyEL-Kevan 
kesken, maksuvaikutusten neutralisointimenettelyyn ja -summan mää-
räytymiseen sekä JuEL-Kevaan jääviin eläkevastuisiin. Raportissa tuo-
daan esille, että esitetyt laskelmat ovat herkkiä käytetyille oletuksille ja 
ennusteille, joten on ensiarvioisen tärkeää ottaa huomioon kaikki oleel-
listen tekijöiden vaikutukset maksuvaikutusten neutralointisummaa 
määritettäessä, jotta ratkaisun neutraalius ei olosuhteiden muuttuessa 
vaarannu. Raportin mukaan yhdistyminen ei lisäisi kuntien rahoitusvas-
tuuta, vaikkakin muuttaisi sen ajoittumista. 

Yhdistämisjärjestelyn vaikutus kuntatalouteen tulee olla pitkän aikavälin 
tarkastelussa neutraali. Tämä tulee jatkovalmistelussa varmistaa riittä-
vin ja huolellisin lisäselvityksin ja laskelmin. Erityisen tärkeätä tämä on 
siksi, että järjestelmän neutraaliuden saavuttamiseksi tehtyjä ratkaisuja 
ei ole tarkoitus muuttaa jälkikäteen. Raportin mukaan maksuvaikutus-
ten neutraaliuden toteutumisen arviointi on hankalaa tai mahdotonta 
jälkikäteen.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan eläkejärjestelmien yhdistä-
misen vaikutusten arviointia tulee jatkaa laskelmien osalta sekä työ-
ryhmän raportissa esitetyin selvityksin. Jatkovalmistelussa ratkaistaan 
useita keskeisiä asioita, joten Helsinki korostaa, että jatkovalmisteluun 
tulee ottaa mukaan kaikki merkittävät toimijat, myös kuntien edustajat. 
Jatkovalmistelun jälkeen kaikille asianosaisille tulee antaa mahdolli-
suus lausua järjestelystä. 

Jos yhdistäminen päätetään toteuttaa, tulee toimeenpanoon siirtymäai-
koineen varata riittävä aika. Työryhmän kaavailema voimaantulon 
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ajankohta on vuosi 2027, mikä mm. KEVAn näkemyksen mukaan on 
aikaisin mahdollinen.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.2.2019, Sosiaali- ja terveysministeriö.pdf
2 Eläkejärjestelmien erillisyys, Työryhmän raportti, Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtionvarainministeriö ovat esittä-
neet lausuntopyynnön eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryh-
män raportista. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 
19.4.2019. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen projektiryhmä 
asetti 12.6.2017 sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministe-
riön yhteisen työryhmän arvioimaan mahdollisuutta ja tarkoituksenmu-
kaisuutta luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien 
erillisyydestä sekä esittämään arvion mahdollisen muutoksen vaikutuk-
sista eläketurvan järjestämiseen sekä eri osapuoliin kohdistuvat talou-
delliset vaikutukset. Toimeksiannon mukaan muutoksella ei saa olla 
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vaikutusta eläketurvan tasoon eikä ansaittuihin eläkeoikeuksiin, eikä 
keskimääräisen eläkemaksun tasoon. Selvityksen tuli sisältää arvio 
muutoksen hyödyistä, haitoista ja toteuttamisen aikataulusta sekä selvi-
tettävistä asioista, jotka on ratkaistava ennen muutoksen toteuttamista.  
Toimeksiannon taustalla oli maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus, mutta esityksen mukaan eläkejärjestelmien erillisyys muodos-
tuu ongelmalliseksi kaikenlaisissa organisaatiomuutoksissa julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. On todennäköistä että tulevaisuudessa ta-
pahtuu työn siirtymistä sektorilta toiselle, jolloin työntekijöiden ansioista 
maksetut eläkemaksut siirtyvät toisen sektorin eläkejärjestelmään. 

Työryhmän raportissa on analysoitu eläkejärjestelmien eroja, kehittä-
misvaihtoehtoja ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä. Li-
säksi on esitetty yhdistymiselle reunaehtoja ja alustava listaus jatkotyön 
aikana selvitettävistä kokonaisuuksista.

Työryhmä katsoo, että eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollis-
ta ja tarkoituksenmukaista. Yhdistämisen arvioidaan voivan tapahtua 
vuoden 2027 alussa. Ehdotuksen mukaan eläkejärjestelmät yhdistet-
täisiin siirtämällä kuntatyöntekijöiden työntekijän eläkelakia (TyEL) vas-
taava osa eläkkeistä TyEL-järjestelmään, jota toimeenpanemaan pe-
rustettaisiin uusi TyEL-laitos (ns.TyEL-Keva) ja TyEL:a paremmat elä-
keoikeudet jäisivät julkisoikeudellisena toimijana toimivaan ns. Julkis-
Kevaan. 

TyEL-järjestelmässä eläketurva rahoitettaisiin TyEL-järjestelmän peri-
aatteiden mukaisesti. TyEL-maksua maksaisivat työnantajina myös 
kunnat ja maakunnat. Työntekijän eläkelain tason ylittävä eläketurva 
jäisi Julkis-Kevaan, jonka rahoituksesta huolehtisivat kunnat ja maa-
kunnat tasausmaksun tai muun vastaavan maksun kautta ja sen vas-
tuulla oleva eläkemeno rahoitettaisiin vuosittain perittävillä maksuilla. 
Yhdistymisen jälkeen eläketurva määräytyisi työntekijän eläkelain mu-
kaisesti. Henkilöt, joilla muutoksen voimaantullessa on oikeus kunnalli-
sen eläkejärjestelmän lisäeläketurvaan, säilyttäisivät tämän oikeuden 
yhdistymisen jälkeen nykyistä vastaavin ehdoin.

Yhdistämisen myötä kaikki yksityisten alojen ja kunta-alan työntekijät 
vakuutettaisiin samassa eläkejärjestelmässä työntekijän eläkelain mu-
kaisesti eikä yhdistämisellä olisi vaikutusta karttuneisiin eläke-etuuksiin. 
Eläke myönnettäisiin viimeisen eläkelaitoksen periaatteen mukaisesti. 
Eläkettä haettaisiin pääsääntöisesti viimeisestä eläkelaitoksesta. Yhdis-
tämisellä ei olisi myöskään vaikutusta työntekijän maksuosuuteen elä-
kevakuutusmaksusta.

Yhdistäminen toteutettaisiin maksuvaikutuksiltaan neutraalisti eikä jär-
jestelmien rahoituksesta vastaavien maksurasitus pitkän aikavälin tar-
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kastelussa muuttuisi. Maksujen ajoittumisessa tapahtuisi muutosta. 
Työryhmän laskelmien mukaan maksuvaikutuksiltaan neutraali yhdis-
täminen edellyttäisi, että kunnallisesta eläkejärjestelmästä siirrettäisiin 
TyEL-rahastojen ja vakavaraisuuspääoman lisäksi maksuvaikutusten 
neutralointisumma. Näin toimien vältettäisiin TyEL-maksun nousu yh-
distymisen vuoksi. Osa neutralointiin tarvittavasta rahamäärästä suori-
tetaan yhdistymishetkellä kunnallisesta eläkejärjestelmästä TyEL-jär-
jestelmään ja mikäli Kevalla ei olisi tarpeeksi varoja, jätettäisiin osa 
TyEL-tasoisesta eläketurvasta Julkis-Kevalle. Ylimääräistä rahoitustar-
vetta ei aiheutuisi kunta (-ja maakunta) sektorille. Lopullinen neutra-
loinnin toteutumistapa täsmentyisi jatkovalmistelussa ja neutraloinnin 
tarkempia vaikutuksia voidaan arvioida vasta valmistelun myöhemmäs-
sä vaiheessa. 

Raportin mukaan maksuvaikutusten neutraloinnin jälkeen yhdistymisen 
vaikutus julkiseen talouteen olisi kokonaisuutena neutraali. Samalla 
kuitenkin todetaan, että laskelmat ovat herkkiä käytetyille oletuksille ja 
ennusteille. Lopputulos ei välttämättä enää olisi yhtä lähellä neutraaliut-
ta, jos toteutuva kehitys poikkeaa olennaisesti ennakoidusta. Maksu-
vaikutusten neutraaliuden toteutumisen arviointi on hankalaa tai mah-
dotonta jälkikäteen. Tarkoituksena ei ole tästä syystä muuttaa jälkikä-
teen maksuvaikutusten neutraaliuden saavuttamiseksi tehtyjä ratkaisu-
ja. Maksuvaikutusten neutraalius tarkoittaa mallissa, että valtion- ja 
kuntatalous vahvistuisivat hieman ja eläkelaitosten talous heikkenisi 
jonkin verran. 

Yhdistäminen poistaisi työryhmän näkemyksen mukaan sektorien väli-
sen rahoituspohjariskin sekä kasvattaisi molempien eläkejärjestelmien 
osalta joukkoa, joka kantaa riskin mahdollisista toimintaympäristön 
muutoksista. 

Yhdistymiseen liittyvän siirtymäajan jälkeen kuntatyönantaja (-ja maa-
kuntatyönantaja) voisi valita eläkelaitoksen ottamalla vakuutuksen va-
litsemastaan työeläkevakuutusyhtiöstä tai perustamalla eläkekassan tai 
eläkesäätiön, jos perustamisedellytykset täyttyvät. Kuntatyönantajilla ja 
yksityisten alojen työnantajilla olisi uudistuksen myötä samanlaiset 
mahdollisuudet järjestää työntekijöiden eläketurva työeläkevakuutusyh-
tiöissä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Eläkelaitoksen valinta olisi 
hankintalain mukaisen kilpailuttamisen piirissä. 

Julkisten alojen eläkelain mukaisen ammatillisen työkyvyttömyyselä-
kemääritelmän soveltaminen poistuisi yhdistämisessä. Muutoksen voi-
maantullessa kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä olevien henkilöiden 
työkyvyttömyyden arviointiin sovellettaisiin nykyistä ammatillista työky-
vyttömyyden määritelmää. Siirtymäsäännöksen soveltamisen päätyttyä 
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työkyvyttömyyskriteeristö yhtenäistyisi kuntasektorilla (-ja maakunta-
sektorilla) ja yksityisellä sektorilla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.2.2019, Sosiaali- ja terveysministeriö.pdf
2 Eläkejärjestelmien erillisyys, Työryhmän raportti, Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
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§ 245
Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun 
asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen 
suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14)

HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Y-Säätiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) Suutari-
lasta tontin kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön 
sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavas-
ti:

 varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala 
6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunni-
teltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä, tuetaan päihteettömyyteen ja lähiympäris-
töön kohdistuviin vaikutuksiin.

Samalla kaupunginhallitus kehotti y-säätiötä lisäämään vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kanssa.

Käsittely

Esteelliset: Maria Ohisalo

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunni-
teltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä, päihteettömyyteen ja lähiympäristöön koh-
distuviin vaikutuksiin."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: 

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa y-säätiötä lisäämään vuorovaiku-
tusta alueen asukkaiden kanssa."
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Kannattaja: Daniel Sazonov

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

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: 

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunni-
teltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä, tuetaan päihteettömyyteen ja lähiympäris-
töön kohdistuviin vaikutuksiin."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Pia Pakarisen ja Paavo Arhinmäen vastaehdotuksista äänestettiin vas-
takkain.

Äänestys

JAA-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Paavo Arhinmäen 
vastaehdotuksen äänin 6 - 8 (1 tyhjä).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Paavo Arhinmäen ja 
Tomi Sevanderin vastaehdotusten mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
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2 Erityiset ja yleiset varausehdot_Sillanpirtti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa Y-Säätiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) Suutari-
lasta tontin kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön 
sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavas-
ti:

 varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala 
6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Tiivistelmä

Suoja-Pirtti ry:n hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asu-
mispalvelu. Hoitokoti Sillanpirtti toimii Suutarilassa tontilla 40094/14 
osoitteessa Siltakyläntie 11. Kaupunki omistaa tontin sekä rakennuk-
sen. Suoja-Pirtti on vuokrannut rakennuksen kaupungilta toistaiseksi 
voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Rakennus on huonossa kun-
nossa, eikä kaupungilla ole intressiä kunnostaa epätarkoituksenmukai-
sia tiloja. Kaupungin näkökulmasta hanke on kuitenkin alueellisen pal-
velurakenteen säilymisen kannalta kannatettava ja toiminnan jatkumis-
ta halutaan edistää.

Y-Säätiö on tarjoutunut toteuttamaan yhdessä Suoja-Pirtti ry:n kanssa 
Sillanpirtin toiminnan jatkumiseen tähtäävän hankkeen, jossa tontille 
rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa Sillanpirtille uudisrakennus. 
Toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, vanha ra-
kennus puretaan ja tontille toteutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja 
sekä mahdollinen Sillanpirtin asumispalveluiden lisäosa. 

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunki omistaa rakennuksen ja tontin. Alueella on voimassa vuonna 
1988 voimaan tullut asemakaava nro 9419, jonka mukaan tontti on so-
siaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue 
(YS). Rakennusoikeus on 2 400 k-m².

Tiloissa toimii tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopi-
muksella Suoja-Pirtti ry:n hoitokoti Sillanpirtti, joka on 49-paikkainen 
päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Henkilöstöä on 0,1 asukasta 
kohti. Asumiseen kuuluu ruoka- ja harrastuspalveluja.

Tilat ovat huonossa kunnossa eikä kaupungilla ole intressiä kunnostaa 
niitä. Rakennus on vanhanaikainen, eikä sen korjaaminen ole tarkoi-
tuksenmukaista. Toimintaa halutaan kuitenkin jatkaa keskeytyksettä 
nykyisellä paikalla. 

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Y-Säätiö pyytää tontin varaamista hankkeen suunnittelua varten. Y-
Säätiön tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja vä-
hentää asunnottomuutta. Y-Säätiö-konserni on Suomen neljänneksi 
suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä. 
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 127 miljoonaa euroa.

Tontilla on tilaa hieman nykyistä pienemmälle uudisrakennukselle. Vii-
meistään uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen vanhat tilat pure-
taan. Rakentamisesta johtuvasta häiriöstä ja melusta johtuen vanhoja 
tiloja ei tulla käyttämään väistötiloina uuden hoitokodin rakentamisen 
ajan, vaikka tätä mahdollisuutta tutkittiinkin. Tontin käyttöä voidaan te-
hostaa rakentamalla toisessa vaiheessa vanhan rakennuksen tilalle 
asuinkerrostalo, mikä edellyttää asemakaavan muutosta.

Toteutus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen uudis-
rakennukseen tulisi 31 asukaspaikkaa. Tämä kohde on tarkoitus toteut-
taa tuetun asumisen hankkeena, jossa tarjotaan asunto ensin -periaat-
teella toimivia, vuokrasopimukseen perustuvia asumispalveluja asun-
nottomille. Suoja-Pirtti ry:llä on vastaavalla periaatteella toimiva asumi-
syksikkö Malminkartanossa (Rukkilan asumisyksikkö). Asukkaat ovat 
oikeutettuja Kelan maksamaan asumistukeen. Laitospainotteinen hoi-
tokoti korvataan koti- ja avopainotteisella asumis- ja palveluratkaisulla, 
jossa tuetaan asukkaan pyrkimystä päihteettömyyteen. Osalle nykyisen 
hoitokodin asukkaista osoitetaan tarvittaessa kaupungin kanssa asuin- 
ja hoitopaikka, joka tarjoaa ympärivuorokautisia palveluja.

Toisessa vaiheessa, mahdollisen kaavamuutoksen tultua voimaan, on 
mahdollista tehdä asumisyksikölle noin 10 asukaspaikkaa lisää. Sillan-
pirtin käyttöön tulevien tilojen osalta hanke rahoitetaan Aran pitkäaikai-
sella korkotukilainalla sekä erityisryhmien investointiavustuksella. Toi-
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sessa vaiheessa tontille on lisäksi tarkoitus suunnitella Y-Säätiön toteu-
tettavaksi Aran pitkäaikaisella korkotukilainalla kohtuuhintaisia valtion 
tukemia vuokra-asuntoja (arviolta noin 1300-1500 k-m²). Mikäli asumi-
syksikkö ei näkisi tarkoituksenmukaisena toteuttaa erillistä lisäosaa 
käyttöönsä, voidaan tutkia mahdollisuutta osoittaa vuokra-asuntokoh-
teesta muutamia yksittäisiä asuntoja asumisyksikön tarpeisiin.

Toiminta alueella

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen mukaan tontille si-
joittuva uudisrakennus on maankäytön näkökulmasta kaupungin stra-
tegian mukaista ja hankkeella edistetään toimivaa sekä kaikille suunna-
tun kaupunkiympäristön toteutumista. Suunniteltu uudisrakennus ei tule 
vaikeuttamaan tulevaa asemakaavoitusta. 

Hanke on alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatetta-
va. Päihdekuntoutujien asumista on ollut tontilla jo 1970-luvusta lähtien, 
eikä toiminnasta ole aiheutunut merkittävää haittaa tai häiriötä alueelle. 
Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että kyseinen alueelle vakiintunut 
toiminta voi jatkua siellä edelleen. Sosiaali- ja terveystoimiala puoltaa 
hanketta.

Rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuus puoltaa hanketta 
sekä palvelutilaverkon että rakennuksen purkamisen osalta.

Varaus ja varausehdot

Varaus on perusteltu ja se toteuttaa kaupungin strategiaa maankäytön 
näkökulmasta. Kaupungin eri tahoilla on yhteinen tahtotila turvata ky-
seisen toiminnan jatkuminen. Lisäksi varaus edistää asuntotuotantota-
voitteiden toteutumista. Y-Säätiö toimii nykyisen vuokralaisen yhteis-
työkumppanina ja mahdollistaa siten päihdehuollon kuntouttavan asu-
mispalvelutoiminnan jatkumisen alueella. Varauksensaaja vastaa tontil-
la sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista.

Erityisten varausehtojen mukaan hanke tulee suunnitella ja toteuttaa 
ARA-hankkeena. Varausaikana neuvotellaan ja sovitaan menettelytapa 
ja periaatteet kaupungin omistaman rakennuksen luovuttamiseksi ja 
purkamiseksi. Muutoin noudatetaan kaupungin yleisiä varausehtoja.

Kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitukselle tässä asiassa osoitetut yhteydenotot ovat esi-
tyslistan oheismateriaalissa.

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset ja yleiset varausehdot_Sillanpirtti

Oheismateriaali

1 Vaatimus 12.3.2019
2 Adressi, vaatimus esityksen hylkäämisestä, 735 allekirjoittajaa
3 Vaatimus esityksen hylkäämisestä 27.3.2019
4 Adressi 5.4.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 223

HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.04.2019 Pöydälle

Esteelliset: Maria Ohisalo

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Miia Pasuri. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 99

HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Siltakyläntie 11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Y-sää-
tiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) varataan Suutarilasta tontti kumppa-
nuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun 
asumisen asumisyksikön suunnittelua varten seuraavasti:

 varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala 
6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 246
Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uu-
disrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2018-011777 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Vartiokylään rakennettavan, päiväkoti Kuk-
kaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen 
13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus 
on 1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudisrakennuksen hankesuunnitelma (Kukkaniitty ja Blomängen) 
13.12.2018

2 Hankesuunnitelman liitteet (Kukkaniitty ja Blomängen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Uudisrakennushankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset Vartioky-
lässä sijaitsevat päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin se-
kä vuokratiloissa toimivan daghemmet Botbyn tilat. Uudisrakennus ra-
kennetaan päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen 
kiinteistön paikalle. Uudisrakennushankkeen seurauksena päiväkoti-
paikkojen määrä Vartiokylän alueella kasvaa 55 paikalla.

Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 7 800 000 euroa. Raken-
tamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja hankkeen on määrä 
valmistua joulukuussa 2020.
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Nykyiset päiväkodit ja uudisrakennuksen tarpeellisuus

Päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen toimivat Vartiokylässä 
vuonna 1982 valmistuneessa rakennuksessa osoitteessa Kukkaniityn-
tie 19. Rakennus on peruskorjausiässä ja sen talotekninen varustus on 
käyttöikänsä päässä. Daghemmet Botby toimii osoitteessa Kauppakar-
tanonkatu 16 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamissa vuokrati-
loissa, jotka on päätetty purkaa.

Vartiokylän alueen 1−6-vuotiaiden määrässä ei väestöennusteen mu-
kaan ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta alueella tarvitaan tiloja, 
jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvun. 
Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen rakennuk-
sen pohjaratkaisu ei ilman raskaita muutoksia palvele varhaiskasvatuk-
sen tavoitteita eikä rakennuksen laajentaminen onnistu. Rakennuksen 
korvaaminen tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella on 
arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja tilapaikat

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 885 brm² / 1 225 htm². Kaksiker-
roksinen uudisrakennus on betonirunkoinen, ja sen julkisivumateriaali-
na on tiili ja vesikatteena konesaumattu peltikatto. Ulkovarasto on puu-
runkoinen ja puuverhoiltu. Hanke sisältää myös päiväkodin pihan (2 
257 m²) rakentamisen.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan noin 190 1−6-vuotiaalle lapselle. 
Päiväkoti Kukkaniityssä on tällä hetkellä 72 tilapaikkaa, daghemmet 
Blomängenissä 35 ja daghemmet Botbyssä 28. Uudisrakennuksen tila-
paikat jakautuvat siten, että suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tu-
lee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa. Vartiokylän alueen paikka-
määrä kasvaa uudisrakennuksen myötä 55:llä.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Hankkeen toteutuksen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja valmis-
tua joulukuussa 2020.
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Rakentamiskustannukset ja vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 7 800 000 euroa (4 138 e/brm²) lokakuun 2018 kustannustasossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 uudisrakennushankkeelle 
on varattu yhteensä 7 500 000 euroa vuosille 2019−2020.

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra on arviolta 48 164 
euroa kuukaudessa ja 577 973 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 
31,69 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,83 euroa/htm² ja 
ylläpitovuokran osuus 5,86 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1 
520 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Uudisrakennuksen valmistuminen nostaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan vuosittaisia vuokrakustannuksia noin 350 000 eurolla verrat-
tuna päiväkoti Kukkaniityn, daghemmet Blomängenin ja daghemmet 
Botbyn nykyisten tilojen kustannuksiin.

Tarvittavat väistötilat

Koska uudisrakennus sijoittuu nykyisen kiinteistön paikalle, päiväkoti 
Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin noin sadalle lapselle tarvitaan 
väistötilat nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen ra-
kentamisen ajaksi. Alustavien suunnitelmien mukaan väistötilat sijoite-
taan Botby grundskolan pihan ja sen viereisen puistoalueen rajalle. 
Väistötiloja tarvitaan noin 20 kuukauden ajan.

Väistötilojen kustannukset 20 kuukauden ajalta ovat arviolta 1 500 000 
euroa (alv. 0 %). Hinta-arvio perustuu lyhyeen vuokra-aikaan ja jatko-
suunnittelun aikana pyritään löytämään edullisempi ratkaisu. Väistötila-
kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakenta-
miskustannuksiin.

Hankesuunnitelman valmistelu ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken. Suunnittelun aika-
na on kuultu ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden ja pe-
lastuslaitoksen asiantuntijoita sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.3.2019 § 97 hyväksynyt uudisra-
kennuksen tarveselvityksen ja antanut hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 
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käsitellyt tarveselvitystä omalta osaltaan 5.2.2019 § 5 ja esittänyt kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalle sen hyväksymistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudisrakennuksen hankesuunnitelma (Kukkaniitty ja Blomängen) 
13.12.2018

2 Hankesuunnitelman liitteet (Kukkaniitty ja Blomängen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 225

HEL 2018-011777 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.04.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 97

HEL 2018-011777 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarve-
selvityksen päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen uudisra-
kennuksesta. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Kukkaniityntie 19, 
00950 Helsinki. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toi-
mialan 13.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin 
osoitteeseen Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 05.02.2019 § 5

HEL 2018-011777 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektion beslutade föreslå för fostrans- och utbildningsnämn-
den att det i bifogade behovsutredning beskrivna nybygget för dag-
hemmet Kukkaniitty och daghemmet Blomängen godkänns. Nybygget 
finns på adressen Blomängsvägen 19, 00950 Helsingfors. 

Samtidigt beslutade sektionen justera protokollet till denna del omedel-
bart på mötet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Pirjo-Riitta Sihvonen, planerare, telefon: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018 
§ 141

HEL 2018-011777 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Kukkaniityn ja dh Blomängenin korvaa-
van uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväk-
symistä siten, että hankkeen laajuus on 1 885 brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lo-
kakuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslau-
takunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 247
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14  

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 2.4.2019
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 2.4.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 4.4.2019
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 2.4.2019
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 4.4.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 2.4.2019
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 4.4.2019
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 105 (109)
Kaupunginhallitus

Asia/17
08.04.2019

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

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 106 (109)
Kaupunginhallitus

08.04.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 231, 232, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245 ja 247 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 237, 238, 239, 240, 241, 242 ja 246 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

233 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kaisa Hernberg Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.04.2019.


