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Kokousaika 26.08.2019 16:00 - 16:25

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Diarra, Fatim varajäsen
Gebhard, Elisa varajäsen

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
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saapui 16:10, poissa: 521 - 532 §
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Snellman, Johanna tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
521 - 549 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
521 §

Juha Summanen hallintojohtaja
522 - 524 §, 535 §, 537 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
525 - 534 §, 536 §, 538 - 549 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
521 - 549 §
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§ Asia

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

522 Asia/2 V 11.9.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta

523 Asia/3 V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

524 Asia/4 V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjoh-
tajan valinta

525 Asia/5 V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Val-
lila, tontti 22586/6)

526 Asia/6 V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1)

527 Asia/7 V 11.9.2019, Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen uudisra-
kennuksen hankesuunnitelma

528 Asia/8 V 11.9.2019, Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma

529 Asia/9 V 25.9.2019, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhus-
ten hoivasta

530 Asia/10 V 25.9.2019, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja mui-
den kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä

531 Asia/11 V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien 
ikäihmisten aktivoinnista

532 Asia/12 V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten sil-
pomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta

533 Asia/13 V 25.9.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisää-
tiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä

534 Asia/14 V 25.9.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen 
mielenterveystyön lisäämisestä

535 Asia/15 V 11.9.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

536 Asia/16 V 11.9.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -
hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö)

537 Asia/17 Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta
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538 Asia/18 Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin jäse-
neksi

539 Asia/19 Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

540 Asia/20 Viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

541 Asia/21 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisata-
man, Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamiseen vuodelle 
2019

542 Asia/22 Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin ra-
kentamista varten

543 Asia/23 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen perustamiseksi

544 Asia/24 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alusta-
vasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–2022

545 Asia/25 Vastaus sosiaali- ja terveysministeriölle kuntien sosiaali- ja terveyspal-
velujen tuottajaroolin selvittämistä koskevaan kyselyyn

546 Asia/26 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite vanhuspalvelujen laadun varmis-
tamisesta

547 Asia/27 Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi kotihoidon tuen kuntali-
sän rajaamisen vaikutuksista ja vapaaehtoisten työllistymistä edistä-
vien toimien kohdistamisesta

548 Asia/28 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toi-
vomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä

549 Asia/29 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 521
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi 
Sevanderin ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen ja 
Pia Pakarisen.

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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§ 522
V 11.9.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-008642 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mai Kivelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Mia Haglundin jäseneksi ja __________ Noora Laakin hen-
kilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuo-
den 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 Eroanomus 15.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mai Kivelän (Vas.) 7.6.2017 § 267 jäseneksi 
kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
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Mai Kivelä pyytää 15.8.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

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. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 15.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 523
V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-008399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Elina Moisiolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 8.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Elina Moision (Vihr.) 7.6.2017 § 272 jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Elina Moisio pyytää 8.8.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan jäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä.
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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. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 8.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 524
V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheen-
johtajan valinta

HEL 2019-008312 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mari Holopaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

 valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 
ja

 valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mari Holopaisen (Vihr.) 7.6.2017 § 272 jä-
seneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan sekä § 275 jäseneksi ja 
puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mari Holopainen pyytää 
6.8.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäse-
nen luottamustoimista kansanedustajan toimen ja siitä seuranneiden 
työtehtävien vuoksi.

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. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

Hallintosäännön 2 luvun 17 §:n mukaan nuorisojaoston puheenjohtajan 
tulee olla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen tai varajäsen.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 525
V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Vallila, tontti 22586/6)

HEL 2019-005470 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan 
(Vallila) sijaitsevan asuntotontin 22586/6 (AKS) vuokrausperiaatteet 
myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavasta ja asema-

kaavan muutoksesta nro 12490

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vallilaan Mäkelänrinteen alueelle on laadittu urheilukampuksen kehit-
tämistä ja rakentamista varten tarvittava asemakaava ja asemakaavan 
muutos. Kaavamuutosalueeseen sisältyy erityisasumisen korttelialueen 
(AKS) tontti 22586/6. Tontille rakennetaan valtion korkotukemia (pitkä 
korkotuki) urheilijoille suunnattuja opiskelija-asuntoja. 

Tontin rakentamisen on tarkoitus alkaa arvion mukaan loppu-syksystä 
2019, joten sille on tarpeen vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Esittelijän perustelut
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muu-
tos nro 12490 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2018, 233 § 
ja se on tullut voimaan 31.10.2018.

Tontti 22586/6 kuuluu erityisasumisen korttelialueeseen (AKS) ja sen 
rakennusoikeus on 5 400 k-m². Tontin pinta-ala on 2 750 m² ja sen en-
sisijainen osoite on Mäkelänrinne 4. Tonttia koskee tonttijako nro 
13233. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 19.2.2019.

Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Maaperä

Vuokra-alueen läheisyydessä sijaitsevassa Mäkelänrinteen lukion ra-
kennuksessa on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus (Ympäristö-
tekninen tutkimusraportti, Mäkelänrinteen lukio, Vahanen Environment 
Oy, 5.12.2018). Tutkimuksissa alueella ei todettu pilaantunutta maata, 
mutta huokoskaasussa havaittiin mm. kohonneita pitoisuuksia öljyhiili-
vetyjä. Tämä huomioidaan tulevassa maanvuokrasopimuksessa. Mikäli 
vuokra-alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen korvaa 
vuokranantaja vuokralaiselle pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksis-
ta on sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 13.11.2017, 1005 § päättänyt varata alueen Ur-
hea-säätiö sr:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle  
(HOAS) urheiluhallin, koulun laajennuksen ja opiskelija-asuntolan 
suunnittelua varten 31.12.2018 saakka. Varattava alue muodostuu yh-
teensä noin 17 000 m²:n suuruisesta määräalasta tontista 22586/3 ja 
kiinteistön 91-401-2-13 (Kumpula-Gumtäkt) määräalasta. Päätöksen 
mukaan varauksessa noudatetaan muun muassa seuraavia ehtoja:

 HOAS:n varaus koskee opiskelija-asuntolan suunnittelua. Suunni-
teltavien asuntojen tulee olla valtion tukemaa asuntotuotantoa, joka 
on urheilijoille suunnattua opiskelija-asumista.

 Suunnittelussa on otettava huomioon ja säilytettävä Vallilanlaak-
sossa kulkeva yleinen jalankulkureitti (Vallilantaival) sekä siihen liit-
tyvä porrasyhteys. Hanke vastaa kustannuksellaan reitin mahdolli-
sesta siirrosta.

 Valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa asuntojen vuokrataso 
on säännelty. Vuokrat määritellään omakustannusperiaatteen mu-
kaisesti noudattaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen se-
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kä kaupunkiympäristötoimialan asunto-palveluiden ohjeita ja mää-
räyksiä. Varauksensaaja on velvollinen esittämään kohteen huo-
neenvuokran määräytymisen periaatteet kaupunkiympäristöntoimia-
lan asuntopalveluiden hyväksyttäviksi ennen huoneenvuokraustoi-
minnan aloittamista. 

Tontti 22586/6 on vuokrattu HOAS:lle lyhytaikaisesti rakennusluvan 
hakemista varten ajalle 1.5.2019-30.4.2020. 

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä pyritään johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet. 

Koska hanke toteutetaan valtion korkotukemana tuotantona, tulee tont-
tihinnoittelussa noudattaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) hyväksymää hinnoittelua. Tontin hinnasta on neuvoteltu ARA:n 
kanssa ja ne ovat ARA:n ohjeistusten mukaisia sekä ARA:n hyväksy-
mät.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018, 10 § oikeuttaa kaupunkiympäris-
tölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi) korttelin 43122 AKS-tontin 2 siten, että vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 eu-
roa.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2018, 103 § oikeuttaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupungino-
san (Vallila) korttelin 22585 AKS-tontin 17 siten, että vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
valtion korkotukeman opiskelija-asuntotuotannon osalta 34 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, vertailutiedot sekä muut 
seikat esitetään, että tontin 22586/6 vuosivuokra määrättään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana 
opiskelijoille tarkoitettuna vuokra-asuntotuotantona ja toteuttavan tontin 
osalta vähintään 35 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (3/2019, ind 
1961) noin 686 euron kerrosneliömetrihintaa (ns. ARA-alennuksen ai-
kana noin 549 euroa). Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskus-
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tannuksiin on noin 2,75 e/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 2,2 
e/kk/m²). 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Tonttien vuosivuokrista peritään 80% siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4% tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

ARA-kohteissa tonttien luovutustapa on vuokraus. 

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta, jolloin vuokra-aika päätyy 
31.12.2080. 

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavasta ja asema-

kaavan muutoksesta nro 12490

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.05.2019 § 261

HEL 2019-005470 T 10 01 01 02

Mäkelänrinne 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että Helsingin Vallilassa sijaitsevan asuntotontin 22586/6 (AKS, ker-
rostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 526
V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1)

HEL 2019-005534 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asuinkerrostalotonttien (AK) 26967/1, 
26968/1 ja 26972/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saak-
ka liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueelle on laadittu alueen kehittämis-
tä ja rakentamista varten tarvittava ensimmäinen asemakaava ja ase-
makaavan muutos nro 12389. Asemakaava-alueelle on suunniteltu uu-
sia asuntoja yhteensä noin 107 847 k-m². Lisäksi asemakaavassa on 
osoitettu rakennusoikeutta erityisasumiseen ja siihen liittyviin palvelui-
hin, liike- ja päivittäistavarakaupan tiloihin, lähipalveluihin ja yhteistiloi-
hin. Yhteensä kerrosalaa asemakaava-alueella on 143 772 k-m².

Tonttien rakentamisen on tarkoitus alkaa arvion mukaan loppu-syksys-
tä 2019, joten niille on tarpeen vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Esittelijän perustelut
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen ensimmäinen asemakaava ja 
asemakaavan muutos nro 12389 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
14.12.2016, 349 § ja se on tullut voimaan 27.1.2017. 

Asemakaava-alueelle on suunniteltu uusia asuntoja yhteensä noin 107 
847 k-m², josta 14 377 k-m² tulee käyttötarkoitusten muutoksista. Alu-
eella on jo ennestään asuinkerrosalaa 8 595 k-m². Lisäksi asemakaa-
vassa on osoitettu rakennusoikeutta erityisasumiseen ja siihen liittyviin 
palveluihin 20 000 k-m², liike- ja päivittäistavarakaupan tiloihin 2 630 k-
m², lähipalveluihin 4 700 k-m² ja yhteistiloihin 830 k-m². Yhteensä ker-
rosalaa asemakaava-alueella on 143 772 k-m².

Asuinkerrostalotontin, joka on hyväksytyn tonttijaon nro 13256 mukai-
nen tontti 26967/1, rakennusoikeus on 6 100 k-m2, pinta-ala 3 775 m² 
ja osoite Käpyläntie. 

Asuinkerrostalotontin, joka on ohjeellinen kaavatontti 26968/1, raken-
nusoikeus on 9 550 k-m² + li 200, pinta-ala noin 6 213 m² ja osoite Kä-
pyläntie. Tonttijako on vireillä. Tontti 26968/1 on tarkoitus jakaa kah-
deksi tontiksi.

Asuinkerrostalotontin, joka on ohjeellinen kaavatontti 26972/1, raken-
nusoikeus on 12 300 k-m², pinta-ala noin 5 529 m² ja osoite Koskelan-
tie. Tonttijako ei vielä ole vireillä. Tontti on tarkoitus jakaa kolmeksi ton-
tiksi. Kullekin korttelin 26972 hankkeelle (osuuskunta, vapaarahoittei-
nen vuokra ja vapaarahoitteinen omistus) on tarkoitus muodostaa oma 
tontti. Vuokrausperiaatteet esitetään tämän korttelin osalta vahvistetta-
vaksi niille tonteille, jotka toteutetaan osuuskuntamuotoisena asunto-
tuotantona ja sääntelemättämänä vapaarahoitteisena vuokra-asunto-
tuotantona.

Vuokrausperiaatteita koskevan esityksen kohteena olevien tonttien yh-
teenlaskettu asuinrakennusoikeus on noin 24 100 k-m², josta välimuo-
don (Hitas, asumisoikeus, osuuskunta) asuntotuotannon osuus on yh-
teensä noin 19 900 k-m² ja sääntelemättämän vapaarahoitteisen omis-
tus- ja vuokra-asuntotuotannon osuus yhteensä noin 4 200 k-m².

Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Maaperä

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueelle sijoittuvilla tonteilla ei 
ole tiedossa pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta.

Varauspäätös
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Kaupunginhallitus on 5.11.2018, 691 § päättänyt varata Koskelan sai-
raalan ja pesuloiden alueen asemakaava-alueeseen kuuluvat asuinker-
rostalotontit (AK) seuraavasti:

 tontti 26967/1 e-House Oy:lle (Y-tunnus 2358552-3) Hitas-omistu-
sasuntojen suunnittelua varten

 tontti 26968/1 yhteisesti ES-Laatuasunnot Oy:lle (Y-tunnus 
1071460-5) ja SSA Group Oy:lle (Y-tunnus 2510722-6) asumisoi-
keusasuntojen ja Hitas-omistusasuntojen suunnittelua varten

 tontti 26972/1 Fira Oy:lle (Y-tunnus 2764139-3) osuuskuntamuotoi-
sen sekä vapaarahoitteisen omistus- ja vuokra-asuntotuotannon 
sekä Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelua varten

Luovutustapa

Tontit 26967/1, 26968/1 tai niistä muodostettavat tontit on tarkoitus luo-
vuttaa vuokraamalla pitkäaikaisesti. Tontti 26972/1 on tarkoitus jakaa 
kolmeksi tontiksi. Näistä tonteista tontti, joka toteutetaan osuuskunta-
muotoisena vuokra-asuntotuotantona ja tontti, joka toteutetaan säänte-
lemättömänä vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona, luovutettai-
siin vuokraamalla pitkäaikaisesti. Tontti, jolle toteutetaan vapaarahoit-
teista sääntelemätöntä vuokra-asuntotuotantoa, on tarkoitus luovuttaa 
myymällä. Myyntiperiaatteet vahvistetaan myöhemmin erikseen. 

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu hintavyöhykemalli, 
tontista 26972/1 saatu ulkopuolisen laatima arviokirja, samalle tai vas-
taavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien si-
jainti ja alueen maanarvon kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja 
johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on 
tavanomaiseen tapaan otettu myös huomioon vuokrausperiaatteita 
määritettäessä.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015, 282 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) asuinker-
rostalotontit (AK) 28131/4 ja 5 pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana valtion korkotukemien asumisoikeus- ja vuokra-asunto-
jen osalta 29 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2015, 340 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan 23. kaupunginosan (Toukola) asuinkerrosta-
lotontit (AK) 23126/11—13 tai niistä muodostettavat tontit pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
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100 vastaavana kerrosneliömetrihintana sääntelemättömien omistusa-
suntojen osalta 40 euroa ja sääntelemättömien vuokra-asuntojen osalta 
38 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017, 96 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) asuinraken-
nustontin (A) 28327/1 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 33 euroa. Tontille on rakennettu vapaarahoitteisia omistusasunto-
ja Hitas II -ehdoin.

Edelleen kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 8 § päättänyt vahvistaa 26. 
kaupunginosan (Koskela) asuinkerrostalotonttien (AK) 26962/3-5 vuok-
rausperiaatteet seuraavasti:

Asuinkerrostalotonttien (AK) 26962/3—5 vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana 
vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien 
tonttien osalta vähintään 30 euroa, ja Hitas-asuntotuotantona toteutta-
vien tonttien osalta vähintään 36 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Asuinkerrostalotonttien (AK) 26967/1 ja 26968/1 tai niistä muodostetta-
vien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana valtion korkotukemana asumisoikeustuotantona 
toteutettavien tonttien osalta vähintään 30 euroa (nykyarvo 3/2019, 
ind.1961 on noin 588 euroa ja ns. ARA-alennuksen aikana noin 470 
euroa), Hitas-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään 
36 euroa (nykyarvo 3/2019, ind. 1961 on noin 706 euroa).

Asuinkerrostalotontin (AK) 26972/1 tai niistä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömet-
rihintana sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omistus- ja/tai vuok-
ra-asuntotuotantona (mukaan lukien osuuskuntamuotoinen tuotanto) 
toteutettavien Koskelantiehen rajautuvien tulevien tonttien osalta vähin-
tään 42 euroa (nykyarvo 3/2019, ind. 1961 on noin 824 euroa) ja puis-
toon (VP, Rohtotarha) rajautuvan tulevan tontin osalta vähintään 46 eu-
roa (nykyarvo 3/2019, ind. 1961 on noin 902 euroa).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
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Asuntotonteille toteutettavien liiketilojen osalta peritään samaa maan-
vuokraa kuin asuintiloista.

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. 
Hinnat ovat ARA:n ohjeistusten mukaisia sekä ARA:n hyväksymät.

Tonttien vuosivuokrista peritään 80% siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muuttuessa esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai asemakaavan muuttamisen johdosta, käytetään näi-
den tonttien osalta vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- 
ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa tässä esityksessä 
mainituille tonteille esitettyä hintaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 55 vuotta, jolloin vuokra-aika päätyy
31.12.2075.

Arviokirja

Arviokirja on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). 
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin 
kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saata-
vissa kokouksen sihteeriltä.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
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2 Asemakaava

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.05.2019 § 260

HEL 2019-005534 T 10 01 01 02

Koskelantie, Käpyläntie, Paviljonkikuja

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että Helsingin Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen ensimmäi-
seen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisäl-
tyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 26967/1, 26968/1 ja 26972/1 tai 
niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet vahvistetaan 
31.12.2075 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein. 

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 20 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/7
26.08.2019

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

§ 527
V 11.9.2019, Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen uudis-
rakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-004421 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-
asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen 15.4.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 532 
brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 
euroa helmikuun 2019 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Vaapukka ja Roihuvuoren ala-asteen Marjanie-
men toimipaikka_190415

2 Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipai-
kan uudisrakennuksen tarkoituksena on korvata nykyiset päiväkoti 
Vaapukan, päiväkoti Lakan ja päiväkoti Mustikan tilat sekä Roihuvuo-
ren ala-asteen nykyiset Sinivuokonpolun tilapäiset tilat.

Päiväkotien sekä Roihuvuoren ala-asteen koulun tilatarpeiden yhdis-
täminen korvaavaksi uudisrakennukseksi on useita erillishankkeita toi-
mivampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu.
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Uudisrakennuksella pystytään nykyisiä tiloja paremmin mahdollista-
maan alueen lapsille turvallinen, toimiva ja hyvinvointia edistävä oppi-
misympäristö, joka vastaa uuden oppimiskäsityksen toiminnalle aset-
tamia tavoitteita. Hanke mahdollistaa myös varhaiskasvatuksen osallis-
tumisasteen lisäämisen sekä koulun toimipaikan oppilasmäärän lisää-
misen. 

Hankkeen kustannusarvio on 14 000 000 euroa. Rakentamisen on tar-
koitus alkaa huhtikuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2021.

Esittelijän perustelut

Rakennuspaikka ja asemakaava

Rakennuspaikka sijaitsee Vartiokylässä Valkovuokonpolun ja Sinivuo-
konpolun risteyksessä osoitteessa Sinivuokonpolku 9. Tällä hetkellä 
tontilla sijaitsee Roihuvuoren ala-asteen koulun Sinivuokonpolun lisäti-
lapaviljongit ja liikuntakenttä. Rakennuspaikka on osa vehreätä pienta-
loympäristöä, jonka pohjoispuolella sijaitsee Kauppakartanonkadun 
asuinkerrostalot.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10835, joka on tullut voimaan 
5.12.2003. Uudisrakennus tulee kortteliin 45049, joka on
asemakaavassa määritelty julkisten lähipalvelurakennusten korttelialu-
eeksi (YL). Tontin pinta-ala on 10 052 m². Tonttitehokkuus on 0,6. Ton-
tille saa rakentaa kolme kerrosta käsittävän rakennuksen, jonka kerro-
sala on 6 031 kem². Hanke on asemakaavan mukainen.

Hankkeen tarpeellisuus

Korvaavaan uudisrakennukseen siirtyvä toiminta jakautuu nykyisin nel-
jään toimipaikkaan. Palveluverkkotarkastelussa on todettu, että neljän 
toimipaikan tilatarpeiden yhdistäminen korvaavaksi uudisrakennukseksi 
arvioidaan useita erillishankkeita toimivammaksi ja kustannustehok-
kaammaksi ratkaisuksi.

Uudisrakennus korvaa nykyisen päiväkoti Vaapukan 101 tilapaikkaa, 
päiväkoti Mustikan 69 tilapaikkaa, päiväkoti Lakan 46 tilapaikkaa sekä 
Roihuvuoren ala-asteen koulun Sinivuokonpolun toimipaikan tilat, jotka 
on mitoitettu 84 oppilaalle. 

Päiväkoti Vaapukan huonokuntoista rakennusta on aikaisemmin esitet-
ty peruskorjattavaksi. Alueen palveluverkkoa arvioitaessa on päädytty 
siihen, että peruskorjaamiseen ei kannata ryhtyä ja rakennus korvataan 
laajuudeltaan suuremmalla uudisrakennuksella. 

Päiväkoti Lakan tilatarve on akuutti, sillä päiväkodin nykyiset Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:ltä vuokratut tilat osoitteessa Kauppakartanon-
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katu 16 tullaan purkamaan vuoden 2020 alussa. Vuoden 2019 elokuus-
ta lähtien päiväkoti toimii noin kahden vuoden ajan, uudisrakennuksen 
valmistumiseen saakka, lisätilapaviljongissa Sinivuokonpolulla.

Palveluverkkotarkastelussa on todettu, että päiväkoti Mustikan toiminta 
on tarkoituksenmukaista siirtää kerrostalon tiloista hankesuunnitelman 
kohteena olevaan uudisrakennukseen.

Lisäksi uudisrakennus korvaa Roihuvuoren ala-asteen koulun Sinivuo-
konpolun toimipaikan alun perin tilapäisiksi suunnitellut tilat, jotka ovat 
elinkaarensa päässä. 

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Päiväkodin tilat suunnitellaan noin 240:lle 1−6 -vuotiaalle lapselle ja 
koulun tilat mitoitetaan 100:lle oppilaalle. Uudisrakennuksen myötä päi-
väkotien ja koulun käyttöön saadaan ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, 
joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa. Päiväkoti- ja koulutoi-
minnan lisäksi osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikonloppui-
sin kuntalaisten käytettävissä.

Hankkeen laajuus on 3 532 brm², 3 145 htm² ja  2 533 hym².
Hanke sisältää myös päiväkodin ja koulun pihan rakentamisen.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alustatilallisen alapohjan, väli- ja 
yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. Julkisivumateriaalina on tiili 
ja vesikatteena bitumikermikatto. Vesikaton suunnitelmissa varaudu-
taan myös viherkattovaihtoehtoon. Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat 
betonia. Ulkorakennukset ovat puurunkoisia ja puuverhottuja.

Uudisrakennuksen tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöi-
syys. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta päivä-
kodin ja koulun toimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet 
spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat suunnitellaan turvallisik-
si ja helposti hahmotettaviksi sekä myös aisti- ja liikuntarajoitteisille 
lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota palotur-
vallisuuteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennuk-
seen sekä valaistukseen. Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, 
energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, mate-
riaalit, kalusteet ja varustukset ovat kestäviä, kunnostettavia ja helposti 
puhdistettavia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävän 
kehityksen periaatteet. 

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta 45 henkilöä varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen parissa sekä koulun neljä opettajaa ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 23 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/7
26.08.2019

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

kolme avustajaa. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilökunnan määrä on yh-
teensä seitsemän henkilöä.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
yhteensä 14 000 000 euroa (3 964 euroa/brm²) helmikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Vuoden 2018 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannukselle on va-
rattu 16 miljoonaa euroa ja rakentamisen ajoitus esitetty vuosille 
2021−2021. Alustava arvio on perustunut koulujen perusparannus-
hankkeiden keskimääräisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen 
laajuus on suunnittelun alkaessa pienentynyt, joten myös enimmäishin-
ta alittaa hankkeelle varatun määrärahan. Hankkeen hankesuunnitel-
man mukainen 14 miljoonan euron rahoitustarve otetaan
huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus on arviolta 82 179 
euroa kuukaudessa eli 986 146 euroa vuodessa. Vuokra on 26,13 eu-
roa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 20,35 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokran osuus 5,97 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 
käytetty 3 145 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopul-
linen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi.

Väistötilat

Rakennuksen toteuttaminen ei vaadi väistötiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasva-
tuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Lausunnon mukaan hankkeessa suunnitellaan toimintaa tukevat tilat, 
jotka edistävät varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman 
tavoitteiden toteuttamista. Sijoittamalla useampia päiväkoteja ja koulun 
toimipiste samaan kokonaisuuteen mahdollistetaan toiminnalle peda-
gogisesti monipuolinen oppimisympäristö.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota sii-
hen, että toteutussuunnittelussa tulee jatkossakin työskennellä yhdessä 
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käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tu-
lee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Li-
säksi pihan jalankulkuväylien valaistukseen tulee kiinnittää huomioita, 
erityisesti niiden ollessa liikenteen läheisyydessä. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseuran-
nan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko pro-
sessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppi-
misympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun 
pitävyydestä on myös huolehdittava. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää 
edelleen huomioida henkilöstön, lasten ja nuorten näkemykset tilojen 
kehittämisessä.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

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

Uudisrakennus ja osa pihasta on suunniteltu toteutettavaksi siten, että 
työt alkavat huhtikuussa 2020 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2021. Pi-
han toteuttaminen pitää vaiheistaa. Ensimmäisessä vaiheessa osa päi-
väkodin pihasta toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. Kun päivä-
kodit ja koulu ovat siirtyneet uudisrakennukseen, tilapäiset kouluraken-
nukset ja päiväkoti puretaan tontilta ja loppuosa pihasta rakennetaan 
pihasuunnitelman mukaisesti.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta asiassa

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu kaupunginmuseon, rakennusvalvontapalveluiden, ym-
päristöpalveluiden ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita. Lisäksi on kuultu 
kaupungin esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Vaapukka ja Roihuvuoren ala-asteen Marjanie-
men toimipaikka_190415

2 Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 204

HEL 2019-004421 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon päivä-
koti Vaapukan, päiväkoti Lakan ja Roihuvuoren ala-asteen koulun Sini-
vuokonpolun toimipaikan korvaavan uudisrakennus -hankkeen 
15.4.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta lausuu 
hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneris-
tyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota ja tilat ja pintarakenteet tulee 
suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ai-
kana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympä-
ristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten 
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.
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Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 6.2.2019. Työsuojelun lausunto on otettu 
huomioon suunnittelussa.

Käsittely

18.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Carola Harju.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.05.2019 
§ 53

HEL 2019-004421 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 toteutetta-
van päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimi-
paikan uudisrakennuksen 15.4.2019 päivätyn hankesuunnitelman hy-
väksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 532 brm² ja 
hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa 
helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepää-
töstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
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Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 528
V 11.9.2019, Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitel-
ma

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Etu-Töölön lukion perusparannuksen 
13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 17 500 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma 13.6.2019
2 Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Etu-Töölön lukion rakennukseen osoitteessa Arkadiankatu 26 on suun-
niteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jossa ajanmu-
kaistetaan tiloja oppimisen vaatimusten mukaisiksi, uusitaan talotekni-
set asennukset ja parannetaan energiataloutta. 

Rakennuksen ilmanvaihto koneellistetaan, välipohjarakenteiden vanhat 
täytöt poistetaan ja viemäri- ja vesijohtoverkosto uusitaan. Kellariker-
roksen kosteusvaurioituneita rakenteita korjataan ja rakennetaan uusi 
salaojitusjärjestelmä. Vaurioitunut julkisivurappaus uusitaan ja ikkunat 
joko uusitaan vanhan mallin mukaisiksi tai kunnostetaan. Keittiö ja ruo-
kala siirretään ensimmäisen kerroksen länsipäätyyn, johon muodostuu 
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yhtenäinen avara tilakokonaisuus uusista ruokailutiloista ja sisäänkäyn-
tiaulasta.

Hankkeen kustannusarvio on 17 500 000 euroa. Perusparannuksen on 
tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön 
toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt hankesuunni-
telman.

Esittelijän perustelut

Etu-Töölön lukion rakennus ja perusparannuksen tarpeellisuus

Osoitteessa Arkadiankatu 26 sijaitsevan Etu-Töölön lukion rakennus on 
valmistunut vuonna 1930. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten ku-
luessa useita muutoksia ja parannuksia. Rakennus on laajan teknisen 
ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa. Perusparannushank-
keen toiminnallisena tavoitteena on oppimistilojen ajanmukaistaminen 
vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. 

Rakennukseen tulee toteuttaa nykyvaatimukset täyttävä koneellinen il-
manvaihto, koska nykyinen, pääosin painovoimainen ilmanvaihto on 
riittämätön. Rakennuksessa on tilakohtaisia sisäilmaongelmia, jotka liit-
tyvät rakennuksen viemäreiden vuotamiseen rakenteisiin. Välipohjat tu-
lee tyhjentää alkuperäisistä eristetäytteistä ja viemäri- ja vesijohtover-
kosto uusia. Rakennuksen ikkunat ovat kauttaaltaan huonokuntoiset ja 
julkisivuissa on runsaasti pohjastaan irti olevaa rappausta. Kellariker-
roksen rakenteissa on kosteusongelmia. Lisäksi sähkö- ja atk-järjes-
telmät vaativat uusimista. 

Koulun keittiö on kooltaan ja varustukseltaan riittämätön eivätkä oppi-
laiden wc-tilat vastaa nykyisiä tavoitteita. Rakennuksen esteettömyy-
dessä ja pihan toimivuudessa on puutteita.

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Perusparannushankkeen laajuus on 5 741 brm² (4 778 htm²) ja se kä-
sittää koko rakennuksen. Suunnitelmat on laadittu rakennuksen arkki-
tehtoninen ja historiallinen arvo huomioiden.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpö-, vesi- ja viemärijär-
jestelmät uusitaan. Tämä edellyttää välipohjien avaamista ja puhdista-
mista orgaanisesta aineksesta. Sähköjärjestelmät uusitaan tämän päi-
vän vaatimusten mukaisiksi. Kellarikerroksen kosteusvaurioituneita ra-
kenteita korjataan ja tontille rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä. 
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Vaurioituneet julkisivurappaukset uusitaan ja alkuperäisen mukaisia 
rappauskoristeluja palautetaan. Luokkien, liikuntasalin ja porrashuonei-
den ikkunat sekä valtaosa ensimmäisen kerroksen ikkunoista uusitaan. 
Sisäänkäyntiaulan, käytäväpäätyjen ja juhlasalin ikkunat kunnostetaan 
entisöimällä. 

Aine- ja yleisopetustilojen järjestelyjä tehostetaan avaamalla oviaukkoja 
luokkien väliin ja ottamalla käytävien päätyjä opetuskäyttöön. Oppimis-
tilojen kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan. Rakennuksen 
akustiikkaa, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. Puku- ja 
pesutiloja parannetaan ja wc-tilojen määrää lisätään.

Keittiö ja ruokala siirretään toisesta kerroksesta ensimmäisen kerrok-
sen länsipäätyyn. Ensimmäiseen kerrokseen muodostuu yhtenäinen 
avara tilakokonaisuus uusista ruokailutiloista ja sisäänkäyntiaulasta. 
Järjestely helpottaa keittiön huoltoa ja parantaa esteettömyyttä. Van-
han keittiön ja ruokalan paikalle toiseen kerrokseen sijoitetaan uusi 
musiikkiluokka. Ensimmäisen kerroksen vanhan musiikkiluokan paikal-
le voidaan laajentaa oppilashuollon tiloja.

Hanke sisältää myös pihan perusparannuksen. Kunnostettavan piha-
alueen laajuus on noin 3 300 m² ja sen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä 
parannetaan.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

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

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua 
joulukuussa 2021.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 17 500 000 euroa (2 981 euroa/brm²) maaliskuun 2019 kustannus-
tasossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannukselle on va-
rattu 15 miljoonaa euroa vuosille 2020−2021. Muuttunut rahoitustarve 
otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaa valmisteltaessa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus on noin 139 995 eu-
roa kuukaudessa eli noin 1 679 945 euroa vuodessa. Kuukausivuokra 
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on noin 29,30 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,45 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,85 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 4 778 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta.

Rakennuksen nykyinen vuokra on 70 164 euroa kuukaudessa eli 841 
964 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 14,07 euroa/htm², josta pää-
omavuokran osuus on 10,72 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 
euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 4 986 htm². Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan vuosittaiset vuokramenot kasvavat peruspa-
rannuksen myötä noin 838 000 eurolla.

Tarvittavat väistötilat

Koulun koko toiminta liikuntatiloja lukuun ottamatta siirretään peruspa-
rannuksen ajaksi väistötiloihin entiseen Metropolian kiinteistöön osoit-
teessa Albertinkatu 40−42. Väistötilojen vuokrakustannus on 61 878 
euroa kuukaudessa, yhteensä 1 856 340 euroa koko perusparannusa-
jalta (30 kuukautta). Arvio väistötilojen investointimenoista on 340 000 
euroa.

Väistötilojen osuus sisältyy sisäiseen vuokraan. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala maksaa väistötiloista perusparannuksen ajan nykyisten 
tilojen vuokran suuruista vuokraa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 216 hyväksynyt han-
kesuunnitelman ja todennut, että se vastaa hyvin kasvatuksen ja koulu-
tuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian 
päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Perusparannuksen 
suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympä-
ristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden sekä pelastuslaitoksen 
edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstöä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma 13.6.2019
2 Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 216

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Etu-Töölön lukion peruspa-
rannushankkeen 13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 11.3.2019. Työsuojelun lausunto on otettu 
huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.06.2019 
§ 59

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etu-Töölön lukion perusparannushankkeen 
13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 17 500 000 euroa 3/2019 kustannustasossa 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 529
V 25.9.2019, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite van-
husten hoivasta

HEL 2019-002037 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Hel-
sinki 

- laatii kotihoitoon henkilöstömitoituksen, joka turvaa hyvän hoidon  

- helpottaa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa ko-
tihoidon tuella ei enää voida turvata hyvää elämänlaatua

- tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta siten, että 
se on vähintään 0,7 niin omissa kuin ostopalveluyksiköissäkin ja tätä 
korkeampi silloin, kun asukkaiden hoitoisuus sitä edellyttää 

- lisää omaa ympärivuorokautisen hoidon palvelutuotantoa 
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- varmistaa riittävän muiden palvelujen kuten päivätoiminnan saamisen

- tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuskriteerit siten, että 
laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin

- vahvistaa ympärivuorokautisen hoidon palveluntuottajien valvontaa, 
jotta ongelmat havaitaan ja niihin pystytään puuttumaan myös niissä ti-
lanteissa, joissa hoidettavien omaiset eivät ole aktiivisia sekä

- huolehtii ostopalvelusopimuksissa, että laiminlyönteihin puuttumiseen 
on riittävät keinot kuten tuntuvat sopimussakot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsin-
gissä asui vuoden 2019 alussa noin 47 000 yli 75-vuotiasta henkilöä, 
seitsemän prosenttia väestöstä. Helsingissä väestön suhteellinen 
ikääntyminen on ollut selvästi hitaampaa verrattuna muihin pääkau-
punkiseudun kuntiin. Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden väestö-
osuuden kasvu alkaa Helsingissä vuoden 2020 jälkeen.

Helsingissä on monipuoliset palvelut hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 
ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimia-
lan palvelustrategisena tavoitteena on ikääntyneiden henkilöiden koto-
na asumisen tukeminen, kotiin annettavien palvelujen määrän ja sisäl-
lön kehittäminen ja laitoshoidon vähentäminen sekä henkilöstön riittä-
vän määrän ja osaamisen turvaaminen. Laki ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012, ns. vanhuspalvelulaki) edellyttää, että iäkkään henkilön ar-
vokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan 
ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja tervey-
denhuollon avopalveluilla.

Kotihoito

Yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä 92,6 prosenttia asuu kotona. Säännölli-
sen kotihoidon asiakkaita on noin 6 800. Palvelutapahtumia on noin 
250 000 kuukaudessa. Kotihoidon palvelua saaneen 75 vuotta täyttä-
neen väestön osuus on Helsingissä selvästi suurempi kuin lähinaapuri-
kunnissa (Helsinki 11,7 prosenttia, Espoo 6,9 prosenttia ja Vantaa 8,7 
prosenttia). Osuus on pienentynyt Helsingissä 0,7 prosenttiyksikköä 
viime vuodesta. Tehostuneen palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen 
keinoin kevyisiin palvelutarpeisiin on löydetty muita hyviä ratkaisuja. 

Tammikuussa 2019 kotihoidossa oli 1 736 vakanssia. Lisäksi kotihoi-
don asiakkaat saavat palveluja Helsingin sairaalan nimikkolääkäreiltä ja 
-terapeuteilta (fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit). Henkilöstötar-
vetta tarkastellaan vuosittain suhteessa asiakkaiden hoidon tarpee-
seen. Vuosina 2017 ja 2018 kotihoitoon on lisätty yhteensä 60 hoitaja-
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vakanssia. Uusia fysioterapeutteja on palkattu kahdeksan. Lisäksi on 
palkattu yksi toiminta- ja yksi ravitsemusterapeutti. Vuonna 2019 perus-
tetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan kuntout-
tavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden alussa. Kotihoidon 
henkilöstörakenteen monipuolistamisen lisäksi Helsinki on panostanut 
viime vuosina paljon myös osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin 
edistämiseen. 

Kotihoidon henkilöstötarpeeseen vaikuttavat ostopalveluina tuotetut ko-
tihoito- ja tukipalvelut, muun muassa lääkkeiden annosjakelu, näyttee-
nottopalvelu sekä kauppa- ja ateriapalvelu. Helsinki tuottaa kotihoidos-
ta valtaosan omana toimintana. Vuodesta 2015 alkaen yksityisissä pal-
velutaloissa asuvien kotihoidon asiakkaiden ja vuodesta 2018 kotona 
asuvien kotihoidon asiakkaiden on ollut mahdollista halutessaan hank-
kia tarvitsemansa kotihoito hyväksytyiltä yksityisiltä palvelusetelituotta-
jilta. Palvelusetelituotanto on kasvava tuottamistapa. Maaliskuun 2019 
aikana palveluseteliä käytti lähes 600 asiakasta. 

Kotihoitoa tukee teknologian ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja 
käyttöönotto sekä asiakkaiden että ammattilaisten apuna. Useilla koti-
hoidon asiakkailla on turvapuhelinpalvelu. Kotihoito tarjoaa ikääntyneil-
le myös kuvallisen etähoidon ja -kuntoutuksen palveluja. Tätä mahdol-
lisuutta käyttää jo yli 800 asiakasta, ja etähoitokäynti on noin 12 pro-
sentilla asiakkaista. Muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden turvallisuut-
ta on lisätty ovihälyttimien ja GPS-paikanninpalvelun avulla. Kotihoi-
dossa otetaan tänä vuonna vaiheittain käyttöön optimointisovellus, joka 
reitittää henkilökunnan matkat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 
asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Asiakkaat saavat useammin 
omahoitajien käyntejä ja henkilökunta voi aikatauluttaa tauot paremmin.

Kotona asumista tukevat palvelut

Helsingissä kotona annettava hoito ja huolenpito järjestetään yhteen 
sovitetuilla tukitoimilla, esimerkiksi kotihoito yhdistettynä alueellisten 
monipuolisten palvelukeskusten palvelukeskustoimintaan, arviointi- ja 
kuntoutusjaksoihin, lyhytaikaishoitoon tai päivätoimintaan. Viime vuosi-
na mediaaniodotusaika päivätoimintaan on vaihdellut kuukausittain 50–
60 vuorokauden välillä. Myös päivätoimintaan ja lyhytaikaishoitoon on 
käytettävissä palveluseteli.

Helsinki on kehittänyt kotihoitoa ja vahvistanut omaishoitoa hallituksen 
kärkihankkeen mukaisesti. Omaishoidon toimintakeskukset ovat järjes-
täneet monenlaista toimintaa omaishoitoperheille jo useiden vuosien 
ajan. Omaishoitajien jaksamista tuetaan myös yksilöllisin palveluin. Va-
paapäivien järjestämiseen on monia vaihtoehtoja.  
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Kotihoidon tukipalvelujen, esimerkiksi ateria-, siivous- ja saunapalvelu-
jen lisäksi, kotona asumista tukee muun muassa monimuotoinen va-
paaehtoistoiminta kuten liikunta- ja kulttuurikaveritoiminta.

Ympärivuorokautinen hoito

Helsingissä pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan siinä 
vaiheessa, kun ikääntynyt sitä tarvitsee ja avopalvelut eivät ole riittäviä. 
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioidaan yksilölli-
sesti ja moniammatillisesti. Ikääntyneen oma tahto ja hänen läheisten-
sä näkemys selvitetään. Helsingillä on yli 65-vuotiaille noin 4 000 pitkä-
aikaista ympärivuorokautista hoitopaikkaa, joista noin puolet tuotetaan 
omana toimintana. Ostopalvelupaikkoja hankitaan joustavasti tarpeen 
mukaan. Maaliskuussa 2019 ympärivuorokautisen hoitopaikan medi-
aaniodotusaika oli 16 vuorokautta. Vanhuspalvelulain mukaan tarvitta-
va palvelu on järjestettävä 90 päivässä. 

Helsingin ympärivuorokautisen hoidon oman toiminnan yksikköjen kes-
kimääräinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Voi-
massa olevan laatusuosituksen mukaan henkilömitoituksen tulee olla 
vähintään 0,5. Ostopalveluilta edellytetään samoin vähintään 0,7:n mi-
toitusta. Myös muut toiminnan ja tilojen laatuvaatimukset ovat samat 
omalle toiminnalle ja ostopalvelulle. Hoitohenkilökunnan määrä tulee 
mitoittaa asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Henkilöstöre-
surssin riittävyyttä tarkastellaan vuosittain. Myös ympärivuorokautises-
sa hoidossa käytetään aktiivisesti teknologiaa, kuten liiketunnistimia, 
joiden avulla pystytään ehkäisemään tapaturmia ja ennakoimaan asuk-
kaiden avuntarvetta.

Perusparannukset ja uudisrakennukset

Helsingin palvelurakenteen painopiste on siirtynyt valtakunnallisten ta-
voitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti kevyempään suuntaan. Ta-
voitteena on asteittain vähentää ikääntyneiden ympärivuorokautista lai-
toshoitoa ja lisätä vastaavasti tehostettua ympärivuorokautista palve-
luasumista. Vuonna 2019 tavoitteena on noin 50 pitkäaikaisen ympäri-
vuorokautisen palveluasumisen ostopalvelupaikan lisääminen. 

Kaupungin oman toiminnan palveluasumisen ja laitoshoidon rakennuk-
sissa on tehty perusparannuksia. Suunnitteluvaiheessa ovat muun 
muassa Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen yhteyteen rakennet-
tava uudisrakennus, Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus, Marian-
kodin peruskorjaus ja eteläisen alueen uusi monipuolinen palvelukes-
kus Kivelän tilalle. Alustavasti on myös suunniteltu monipuolista palve-
lukeskusta Kannelmäki-Malminkartanon ja Laajasalo-Kruunuvuoren-
rannan alueille.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 38 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/9
26.08.2019

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

Ostopalvelutoiminta

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun (SAS-palvelun) ostopalvelutiimille 
on keskitetty yli 65-vuotiaiden ja alle 65-vuotiaiden monisairaiden 
asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen ja 
ikääntyneiden päivätoiminnan ostopalvelujen sopimusohjaus, koordi-
nointi ja hankinta. Ostopalvelutiimin vastuulle kuuluu muun muassa 
palvelujen kilpailutus yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa sekä pal-
velusetelien kehittäminen ja palvelusetelituottajien hyväksyminen ja 
valvonta sekä ostopalvelujen laadun seuranta ja lakisääteisten palvelu-
jen valvonta, ohjaus ja neuvonta. Ostopalvelutiimi tekee aktiivista ja tii-
vistä yhteistyötä palvelutuottajien kanssa monenlaisin keinoin.

Ostopalvelutiimi valvoo ostopalveluna hankittavia palveluja yhtenä val-
vontaviranomaisena ja palvelujen ostajana. Yksityisen ympärivuorokau-
tisen tehostetun asumispalvelun ja laitoshoidon laadunvalvonta perus-
tuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja palveluntuottajan 
kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopimuksen pohjana on palvelun kilpai-
lutuksessa käytetty palvelukuvaus, jossa on määritelty tarkasti ostetta-
van palvelun laatuvaatimukset kuten hoitohenkilöstön määrä hoidetta-
vaa kohden ja henkilöstöltä vaadittava osaaminen. Helsingin ostopalve-
lutiimin valvontaresursseja on tänä vuonna vahvistettu uudella suunnit-
telijalla. Tiimissä työskentelee ostopalvelupäällikkö, kolme suunnitteli-
jaa ja toimistosihteeri.

Ostopalvelutiimi tapaa kaikki palveluntuottajat vuosittain toteuttamisoh-
jelmaneuvotteluissa, joissa käydään läpi vuoden toiminta, muun muas-
sa RAI-tulokset, reklamaatiot, tarkastus- ja auditointikäynneillä sovitut 
asiat yms. Lisäksi tuottajille järjestetään säännöllisesti yhteistyötapaa-
misia kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kaikille kutsutuille lähetetään 
tilaisuuksien muistiot ja esitetyt materiaalit. 

Yksityisten palveluntuottajien valvonta on sekä ennakoivaa että jälkikä-
teen toteutuvaa valvontaa. Yksikköihin tehtävät valvontakäynnit ovat 
pääosin säännöllisiä ja suunnitelmallisia. Valvonnan osana seurataan 
muun muassa henkilöstörakennetta ja -mitoitusta, omavalvontasuunni-
telmia, asiakaskirjauksia, lääkehoidon käytäntöjä, rajoittamistoimenpi-
teiden käyttöä ja henkilöstön täydennyskoulutusta. Valvontaa toteute-
taan myös pistokokeenomaisesti, esimerkiksi pyytämällä palveluntuot-
tajilta työvuorolistoja tietyiltä viikoilta. Valvontaan liittyvistä käynneistä 
ja neuvotteluista tehdään muistiot, joihin kirjataan sovitut toimenpiteet 
ja niiden toteuttamisaikataulut. Valvonta on painottunut kahtena viime 
vuotena erityisesti ikääntyneiden palveluasumisessa vaaditun henkilös-
tömitoituksen toteutumisen seurantaan. Lisäksi on riskiperusteisesti 
tehty valvontaa niihin yksikköihin, joista on tullut useampia omais-
ten/asiakkaiden yhteydenottoja tai kanteluja ja joihin aluehallintovirasto 
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on valvonnassaan kiinnittänyt huomiota. Valvontakäynneistä tehdään 
laadunvalvontaraportit ja määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja 
tiedoksiannot. Valvontaraportit lähetetään palveluntuottajille ja Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle.

Ostopalvelutiimi antaa vastineet kirjallisiin muistutuksiin ja kanteluihin 
sekä lausuntoja aluehallintovirastolle ja Valviralle palveluntuottajien 
toiminnasta. Yksityisiä palveluntuottajia koskeviin epäkohtailmoituksiin 
puututaan välittömästi. Tällöin yksikköön voidaan tehdä ennakkoon il-
moittamaton käynti varsinkin, jos ilmoitus koskee henkilökunnan mää-
rää. Ostopalvelutiimi pyytää palveluntuottajalta selvityksen, mihin toi-
menpiteisiin ja millä aikataululla se ryhtyy puutteiden korjaamiseksi. Jos 
sovittuja korjaustoimenpiteitä ei tehdä, kaupunki ei tarjoa enää kyseistä 
hoitopaikkaa asiakkaille. Äärimmäisenä keinona on siirtää kaikki asiak-
kaat pois kyseisestä hoitopaikasta. Lähtökohtana on kuitenkin aina tii-
viissä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa korjata havaitut laatuon-
gelmat, sillä hauraiden ja sairaiden asukkaiden siirtäminen hoivapai-
kasta toiseen on aina viimesijainen ratkaisu. Kaupungin ja tuottajan vä-
lisessä sopimuksessa on myös määritelty sopimussakko.

Omavalvonta

Ennakoivista valvonnan keinoista keskeisin on palveluntuottajan oma-
valvonta. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 6 §:n mukaan yk-
sityisillä sosiaalipalvelujen tuottajilla on velvollisuus laatia omavalvon-
tasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. 
Omavalvontasuunnitelman on oltava julkisesti nähtävillä yksikössä se-
kä tuottajan tai yksikön verkkosivuilla, josta se on helposti asiakkaiden 
ja kunnan saatavilla. Ostopalvelutiimi seuraa ja hyödyntää suunnitelmia 
tuottajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, valvonnassa ja auditoinnis-
sa. 

Myös oman toiminnan yksiköt tekevät vanhuspalvelulain mukaiset 
omavalvontasuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä yksiköissä ja julkaistaan 
toimialan internet-sivuilla.

Palvelujen uudistaminen

Helsingissä uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveyspalveluja siten, 
että asiakkaan tarpeet tulisivat vielä nykyistäkin paremmin huomioi-
duiksi ja palveluja osattaisiin tarjota asiakkaan tarpeita vastaavasti. 

Vuoden 2018 alussa ikääntyneiden neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen 
arviointi keskitettiin HelppiSenioriin. Keskittämisen ansiosta ikääntyneet 
saavat neuvontaa, monipuolisen arvioinnin ja apua palvelujen yhteen-
sovittamiseen yhdestä paikasta ja yhdestä Seniori-infon numerosta. 
Seniori-infoon voi lähettää sähköpostitse yleisiä kysymyksiä. Chat-pal-
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velun kautta voi kysyä neuvoa anonyymisti tai tunnistautumalla Suo-
mi.fi-palvelun kautta. Neuvontaa ja ohjausta annetaan myös henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa Seniori-infon toimipisteessä ja palvelukes-
kuksissa ympäri Helsinkiä. Lisäksi Seniori-infon työntekijä on tavatta-
vissa kerran viikossa aamupäivisin Vuosaaren ja Kalasataman terveys- 
ja hyvinvointikeskuksissa. Seniori-infon toiminnasta on saatu hyvää pa-
lautetta.

Stadin seniori-infon nettisivut palvelevat sekä iäkkäitä että heidän lä-
heisiään. Asiakkaat ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Stadin 
ikäohjelma kokoaa eri toimialojen toimenpiteet iäkkäiden kaupunkilais-
ten palvelujen parantamiseksi.

Lainsäädännön ja laatusuosituksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee 
uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen, muun 
muassa vanhuspalvelulakiin ja laatusuosituksiin. Työryhmä arvioi esi-
merkiksi henkilöstön määrää, osaamista ja kohdentamista. Työryhmä 
valmistelee lakimuutoksia vaikutusarviointeineen vuoden 2019 loppuun 
mennessä. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä ikäihmisten laajapohjaisten, laaduk-
kaiden ja oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä. Monet aloitteessa 
esitetyt toimenpiteet ovat jo toteutuneet tai toteutumassa. Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa tarvitaan edelleen jatkuvaa uudistamista ja entistä 
tiiviimpää yhteistyötä kaikkien toimijoiden myös muiden sote-palvelun-
tuottajien, kuten yritysten, järjestöjen ja säätiöiden kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuosittain käyttösuunnitelmassa on 
mahdollista ohjata ja on ohjattukin resursseja sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan lausunnossa esille nostettuihin riittävän päivätoiminnan saata-
vuuteen, ympärivuorokautisen hoidon paikkojen määrän riittävyyteen ja 
hoivaan pääsyyn sekä laadukkaiden kuntoutuspalvelujen oikea-aikai-
seen saatavuuteen.    

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.  

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltä-
väksi siten, kuin hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellai-
sen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
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valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuustol-
le kahdeksan kuukauden kuluessa.  

Muiden vanhuspalveluja koskevien aloitteiden käsittely

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan valtuutettu Mari 
Holopaisen ja 20 muun valtuutetun kotihoidossa olevien ikäihmisten 
päivätoiminnan lisäämistä koskevan aloitteen (HEL 2019-002610) kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa 
vastauksen valtuutettu Terhi Koulumiehen ja kolmen muun valtuutetun 
vanhuspalvelujen laadun varmistamista koskevaan aloitteeseen (HEL 
2019-001431). 

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 § 384 käsitellyt perussuomalaisten 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen vanhuspalvelujen nykytilasta ja tule-
vien tarpeiden selvittämisestä (HEL 2018-004931). Tuolloin annettuun 
kaupunginhallituksen vastaukseen nähden nyt käsiteltävinä olevissa 
vanhuspalveluja koskevissa aloitevastauksissa on käytetty päivitettyjä 
tietoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto 28.5.2019, Vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2019 § 126

HEL 2019-002037 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien 
vanhusten hoivaa: 
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"Helsingissä asui vuoden 2019 alussa noin 47 000 yli 75-vuotiasta hen-
kilöä, seitsemän prosenttia väestöstä. Helsingissä väestön suhteellinen 
ikääntyminen on ollut selvästi hitaampaa verrattuna muihin pääkau-
punkiseudun kuntiin. Väestöennusteiden mukaan 75-vuotiaiden väes-
tönosuuden kasvu alkaa Helsingissä vuoden 2020 jälkeen.

Helsingissä on monipuoliset palvelut hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 
ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimia-
lan palvelustrategisena tavoitteena on ikääntyneiden henkilöiden koto-
na asumisen tukeminen, kotiin annettavien palvelujen määrän ja sisäl-
lön kehittäminen ja laitoshoidon vähentäminen sekä henkilöstön riittä-
vän määrän ja osaamisen turvaaminen. Vanhuspalvelulaki edellyttää, 
että iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja 
huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muil-
la sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Kotihoito

Yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä 92,6 prosenttia asuu kotona. Säännölli-
sen kotihoidon asiakkaita on noin 6 800 ja palvelutapahtumia noin 
250 000 kuukaudessa. Kotihoidon palvelua saaneen 75 vuotta täyttä-
neen väestön osuus on Helsingissä selvästi suurempi kuin lähinaapuri-
kunnissa (Helsinki 11,7 prosenttia, Espoo 6,9 prosenttia ja Vantaa 8,7 
prosenttia). Osuus on pienentynyt Helsingissä 0,7 prosenttia viime 
vuodesta. Tehostuneen palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen keinoin 
kevyisiin palvelutarpeisiin on löydetty muita hyviä ratkaisuja. 

Tammikuussa 2019 kotihoidossa oli 1 736 vakanssia. Lisäksi kotihoi-
don asiakkaat saavat palveluja Helsingin sairaalan nimikkolääkäreiltä ja 
-terapeuteilta (fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit). Henkilöstötar-
vetta tarkastellaan vuosittain suhteessa asiakkaiden hoidon tarpee-
seen. Kotihoitoon on lisätty vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 60 hoitaja-
vakanssia. Uusia fysioterapeutteja on palkattu kahdeksan. Lisäksi on 
palkattu yksi toiminta- ja yksi ravitsemusterapeutti. Vuonna 2019 perus-
tetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan syksyllä 
aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden 
alussa. Kotihoidon henkilöstörakenteen monipuolistamisen lisäksi Hel-
sinki on panostanut viime vuosina paljon myös osaamisen kehittämi-
seen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. 

Kotihoidon henkilöstötarpeeseen vaikuttavat ostopalveluina tuotetut ko-
tihoito- ja tukipalvelut, muun muassa lääkkeiden annosjakelu, näyttee-
nottopalvelu sekä kauppa- ja ateriapalvelu. Helsinki tuottaa kotihoidos-
ta valtaosan omana toimintana. Vuodesta 2015 alkaen yksityisissä pal-
velutaloissa asuvien kotihoidon asiakkaiden ja vuodesta 2018 kotona 
asuvien kotihoidon asiakkaiden on ollut mahdollista halutessaan hank-
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kia tarvitsemansa kotihoito hyväksytyiltä yksityisiltä palvelusetelituotta-
jilta. Palvelusetelituotanto on kasvava tuottamistapa. Maaliskuun 2019 
aikana palveluseteliä käytti lähes 600 asiakasta. 

Kotihoitoa tukee teknologian ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja 
käyttöönotto sekä asiakkaiden että ammattilaisten avuksi. Helsinki on 
kehittämisessä valtakunnallisesti eturintamassa. Useilla kotihoidon 
asiakkailla on käytössä turvapuhelinpalvelu. Kotihoito tarjoaa ikäänty-
neille myös kuvallisen etähoidon ja -kuntoutuksen palveluja. Tätä mah-
dollisuutta käyttää jo yli 800 asiakasta, ja etähoitokäynti on noin 12 
prosentilla asiakkaista. Muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden turvalli-
suutta on lisätty ovihälyttimien ja GPS-paikanninpalvelun avulla. Koti-
hoidossa otetaan tänä vuonna vaiheittain käyttöön optimointisovellutus, 
joka reitittää henkilökunnan matkat mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti huomioiden asiakkaiden tarpeet. Asiakkaat saavat useammin 
omahoitajien käyntejä ja henkilökunta voi aikatauluttaa tauot paremmin.

Kotona asumista tukevat palvelut

Helsingissä kotona toteutettava hoito ja huolenpito järjestetään yhteen 
sovitetuilla tukitoimilla, esimerkiksi kotihoito yhdistettynä alueellisten 
monipuolisten palvelukeskusten palvelukeskustoimintaan, arviointi- ja 
kuntoutusjaksoihin, lyhytaikaishoitoon tai päivätoimintaan. Viime vuosi-
na mediaaniodotusaika päivätoimintaan on vaihdellut kuukausittain 50–
60 vuorokauden välillä. Myös päivätoimintaan ja lyhytaikaishoitoon on 
käytettävissä palveluseteli.

Helsinki on myös kehittänyt kotihoitoa ja vahvistanut omaishoitoa halli-
tuksen kärkihankkeen mukaisesti. Omaishoidon toimintakeskukset ovat 
järjestäneet monenlaista toimintaa omaishoitoperheille jo useiden vuo-
sien ajan. Omaishoitajien jaksamista tuetaan myös yksilöllisin palve-
luin, ja vapaapäivien järjestämiseen on monia vaihtoehtoja.  

Jo aikaisemmin mainittujen kotihoidon tukipalvelujen, esimerkiksi ate-
ria-, siivous- ja saunapalvelujen lisäksi kotona asumista tukee muun 
muassa monimuotoinen vapaaehtoistoiminta, kuten liikunta- ja kulttuu-
rikaveritoiminta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että päivätoimintaa on 
saatavilla riittävästi ikääntyneiden ihmisten tarpeeseen nähden.

Ympärivuorokautinen hoito

Helsingissä pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan siinä 
vaiheessa, kun ikääntynyt sitä tarvitsee eivätkä avopalvelut ole riittäviä. 
Kun turvallinen hoito kotona asuen ei enää ole mahdollista, pitkäaikai-
sen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioidaan yksilöllisesti ja 
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moniammatillisesti. Ikääntyneen oma tahto on keskeinen, ja myös hä-
nen läheistensä näkemys selvitetään. Helsingillä on yli 65-vuotiaille 
noin 4 000 pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitopaikkaa, joista noin 
puolet tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelupaikkoja hankitaan 
joustavasti tarpeen mukaan. Maaliskuussa 2019 ympärivuorokautisen 
hoitopaikan mediaaniodotusaika oli ainoastaan 16 vuorokautta. Van-
huspalvelulain mukaan tarvittava palvelu on järjestettävä 90 päivässä. 

Helsingin ympärivuorokautisen hoidon oman toiminnan yksikköjen kes-
kimääräinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
kuitenkin vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mu-
kaan. Voimassa olevan laatusuosituksen mukaan henkilömitoituksen 
tulee olla vähintään 0,5. Ostopalveluilta edellytetään samaa, vähintään 
0,7 mitoitusta. Myös muut toiminnan ja tilojen laatuvaatimukset ovat 
samat omalle toiminnalle ja ostopalvelulle. Hoitohenkilökunnan määrä 
tulee mitoittaa asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Henki-
löstöresurssin riittävyyttä tarkastellaan vuosittain. Myös ympärivuoro-
kautisessa hoidossa käytetään aktiivisesti teknologiaa, kuten liiketun-
nistimia, joiden avulla pystytään ehkäisemään tapaturmia ja ennakoi-
maan asukkaiden avuntarvetta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ympärivuorokautisen 
hoidon paikkojen määrä vastaa todellista tarvetta, ja ettei ympärivuoro-
kautiseen hoivaan pääsyn kriteerit ole liian tiukat.

Perusparannukset ja uudisrakennukset

Helsingin palvelurakenteen painopiste on siirtynyt valtakunnallisten ta-
voitteiden ja kaupungin strategiaohjelman mukaisesti kevyempään 
suuntaan. Tavoitteena on asteittain vähentää ikääntyneiden ympärivuo-
rokautista laitoshoitoa ja lisätä vastaavasti tehostettua ympärivuorokau-
tista palveluasumista. 

Kaupungin oman toiminnan palveluasumisen ja laitoshoidon rakennuk-
sille on toteutettu ja toteutetaan parhaillaan kaupunginvaltuuston hy-
väksymiä perusparannuksia. Suunnitteluvaiheessa ovat muun muassa 
Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen yhteyteen rakennettava uu-
disrakennus, Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus, Mariankodin pe-
ruskorjaus ja eteläisen alueen uusi monipuolinen palvelukeskus Kive-
län tilalle. Alustavasti on myös suunniteltu monipuolista palvelukeskus-
ta Kannelmäki-Malminkartanon ja Laajasalo-Kruunuvuorenrannan 
alueille.

Kaupungin oman ympärivuorokautisen hoidon palvelutuotantoa kehite-
tään edellä mainittujen hankkeiden puitteissa. Palvelutuotannossa tar-
vittavien suunnanmuutosten toteuttaminen on nopeampaa ja jousta-
vampaa ostopalveluna ja palvelusetelillä hankittavassa ympärivuoro-
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kautisessa hoidossa. Vuonna 2019 tavoitellaan noin 50 pitkäaikaisen 
ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelupaikan lisäämistä.

Ostopalvelutoiminta

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun (SAS-palvelun) ostopalvelutiimille 
on keskitetty yli 65-vuotiaiden ja alle 65-vuotiaiden monisairaiden 
asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen ja 
ikääntyneiden päivätoiminnan ostopalvelujen sopimusohjaus, koordi-
nointi ja hankinta. Ostopalvelutiimin vastuulle kuuluu muun muassa 
palvelujen kilpailutus yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa sekä pal-
velusetelien kehittäminen ja palvelusetelituottajien hyväksyminen ja 
valvonta sekä ostopalvelujen laadun seuranta ja lakisääteisten palvelu-
jen valvonta, ohjaus ja neuvonta. Ostopalvelutiimi tekee aktiivista ja tii-
vistä yhteistyötä palvelutuottajien kanssa monenlaisin keinoin.

Ostopalvelutiimi valvoo ostopalveluna hankittavia palveluja yhtenä val-
vontaviranomaisena ja palvelujen ostajana. Yksityisen ympärivuorokau-
tisen tehostetun asumispalvelun ja laitoshoidon laadunvalvonta perus-
tuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja palveluntuottajan 
kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopimuksen pohjana on palvelun kilpai-
lutuksessa käytetty palvelukuvaus, jossa on määritelty tarkasti ostetta-
van palvelun laatuvaatimukset, kuten hoitohenkilöstön määrä hoidetta-
vaa kohden ja henkilöstöltä vaadittava osaaminen. Helsingin ostopalve-
lutiimin valvontaresursseja on tänä vuonna vahvistettu uudella suunnit-
telijalla. Tiimissä työskentelee ostopalvelupäällikkö, kolme suunnitteli-
jaa ja toimistosihteeri.

Ostopalvelutiimi tapaa kaikki palveluntuottajat vuosittain toteuttamisoh-
jelmaneuvotteluissa, joissa käydään läpi vuoden toiminta, muun muas-
sa RAI-tulokset, reklamaatiot, tarkastus- ja auditointikäynneillä sovitut 
asiat yms. Lisäksi tuottajille järjestetään säännöllisesti yhteistyötapaa-
misia kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kaikille kutsutuille lähetetään 
tilaisuuksien muistiot ja esitetyt materiaalit. 

Yksityisten palveluntuottajien valvonta on sekä ennakoivaa että jälkikä-
teen toteutuvaa valvontaa. Yksikköihin tehtävät valvontakäynnit ovat 
pääosin säännöllisiä ja suunnitelmallisia. Valvonnan osana seurataan 
muun muassa henkilöstörakennetta ja -mitoitusta, omavalvontasuunni-
telmia, asiakaskirjauksia, lääkehoidon käytäntöjä, rajoittamistoimenpi-
teiden käyttöä ja henkilöstön täydennyskoulutusta. Valvontaa toteute-
taan myös pistokokeenomaisesti, esimerkiksi pyytämällä palveluntuot-
tajilta työvuorolistoja tietyiltä viikoilta. Valvontaan liittyvistä käynneistä 
ja neuvotteluista tehdään muistiot, joihin kirjataan sovitut toimenpiteet 
ja niiden toteuttamisaikataulut. Valvonta on painottunut kahtena viime 
vuotena erityisesti ikääntyneiden palveluasumisessa vaaditun henkilös-
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tömitoituksen toteutumisen seurantaan. Lisäksi on riskiperusteisesti 
tehty valvontaa niihin yksikköihin, joista on tullut useampia omais-
ten/asiakkaiden yhteydenottoja tai kanteluja, joihin aluehallintovirasto 
on valvonnassaan kiinnittänyt huomiota. Valvontakäynneistä tehdään 
laadunvalvontaraportit ja määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja 
tiedoksiannot. Valvontaraportit lähetetään palvelutuottajille ja Etelä-
Suomen aluehallintavirastoon.

Ostopalvelutiimi antaa myös vastineet kirjallisiin muistutuksiin ja kante-
luihin sekä lausuntoja aluehallintovirastolle ja Valviralle palveluntuotta-
jien toiminnasta. Yksityisiä palveluntuottajia koskeviin epäkohtailmoi-
tuksiin puututaan välittömästi. Tällöin yksikköön voidaan tehdä ennak-
koon ilmoittamaton käynti varsinkin, jos ilmoitus koskee henkilökunnan 
määrää. Ostopalvelutiimi pyytää palveluntuottajalta selvityksen, mihin 
toimenpiteisiin se ryhtyy puutteiden korjaamiseksi ja millä aikataululla. 
Jos sovittuja korjaustoimenpiteistä ei tehdä, kaupunki ei tarjoa enää 
kyseistä hoitopaikkaa asiakkaille. Äärimmäisenä keinona on siirtää 
kaikki asiakkaat pois kyseisestä hoitopaikasta. Lähtökohtana on kui-
tenkin aina tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa korjata ha-
vaitut laatuongelmat, sillä hauraiden ja sairaiden asukkaiden siirtämi-
nen hoivapaikasta toiseen on aina viimesijainen ratkaisu. Kaupungin ja 
tuottajan välisessä sopimuksessa on myös määritelty sopimussakko.

Omavalvonta

Ennakoivista valvonnan keinoista keskeisin on palveluntuottajan oma-
valvonta. Sosiaalipalvelulain 6 § velvoittaa yksityiset sosiaalipalvelujen 
tuottajat laatimaan toiminnan asianmukaisuuden ja laadun varmistami-
seksi omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelman on oltava 
julkisesti nähtävillä yksikössä sekä tuottajan tai yksikön verkkosivuilla, 
josta se on helposti asiakkaiden ja kunnan saatavilla. Ostopalvelutiimi 
seuraa ja hyödyntää suunnitelmia tuottajien kanssa tehtävässä yhteis-
työssä, valvonnassa ja auditoinnissa. 

Myös oman toiminnan yksiköt tekevät vanhuspalvelulain mukaiset 
omavalvontasuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä yksiköissä ja julkaistaan 
toimialan internet-sivuilla.

Palvelujen uudistaminen

Helsingissä uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin, 
että asiakkaan tarpeet tulisivat vielä nykyistäkin paremmin huomioi-
duiksi ja sosiaali- ja terveyspalveluja osattaisiin tarjota asiakkaan tar-
peita vastaavasti. 

Vuoden 2018 alussa ikääntyneiden neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen 
arviointi keskitettiin HelppiSenioriin. Keskittämisen ansiosta ikääntyneet 
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saavat neuvontaa, monipuolisen arvioinnin ja apua palveluiden yhteen-
sovittamiseen yhdestä paikasta ja yhdestä Seniori-infon numerosta. 
Seniori-infoon voi laittaa sähköpostilla yleisiä kysymyksiä, ja chat-pal-
velun kautta voi kysyä neuvoa anonyymisti tai tunnistautumalla Suo-
mi.fi-palvelun kautta. Neuvontaa ja ohjausta annetaan myös henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa Seniori-infon toimipisteessä ja palvelukes-
kuksissa ympäri Helsinkiä. Lisäksi Seniori-infon työntekijä on tavatta-
vissa kerran viikossa aamupäivisin Vuosaaren ja Kalasataman terveys- 
ja hyvinvointikeskuksissa. Seniori-infon toiminnasta on saatu jo hyvää 
palautetta.

Stadin seniori-infon nettisivut palvelevat sekä iäkkäitä että heidän lä-
heisiään. Asiakkaat ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Stadin 
ikäohjelma kokoaa eri toimialojen toimenpiteet iäkkäiden kaupunkilais-
ten palvelujen parantamiseksi.

Lainsäädännön ja laatusuosituksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee 
uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen. Tällä tar-
koitetaan muun muassa vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen uudis-
tamista. Työryhmä arvioi muun muassa henkilöstön määrää, osaamista 
ja kohdentamista. Työryhmä valmistelee esityksiä lainsäädäntöön tar-
vittavista muutoksista vaikutusarviointeineen vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Helsinki valmistautuu toteuttamaan työryhmän edellyttämät 
muutokset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä ikäihmisten laajapohjais-
ten, laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä. Monet 
aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat jo toteutuneet tai toteutumassa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan edelleen jatkuvaa uudistumista 
ja entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien toimijoiden, myös muiden pal-
veluntuottajien, kuten yritysten, järjestöjen ja säätiöiden kanssa, jotka 
tuottavat sote-palveluja.

Lautakunta esittää lisäksi, että laadukkaiden kuntoutuspalvelujen oi-
kea-aikaista saatavuutta edistetään ikääntyneiden palvelukokonaisuu-
dessa etenkin sairauksista toipuville.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että 
he saavat asianmukaista neuvontaa, palvelua ja hoitoa sekä tukea ar-
jessa selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä tarjoamalla riittävät ja 
oikea-aikaiset palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelujen 
riittävyyden ja laadun arvioinnissa ja palvelujen suunnittelussa on tär-
keää kuulla eri tahoja, erityisesti ikääntyneitä itseään."
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Käsittely

04.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään lausuntoehdotuksen loppuun ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Lautakunta esittää lisäksi, 
että laadukkaiden kuntoutuspalvelujen oikea-aikaista saatavuutta edis-
tetään ikääntyneiden palvelukokonaisuudessa etenkin sairauksista toi-
puville."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Luvun "Kotihoito" toisen kappaleen loppuun 
loppuun lisätään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittaa henkilöstömi-
toituksen laatimista kotihoitoon yhteistyössä henkilöstön 
ja asiakkaiden edustajien kanssa."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sandra Hagman: Lukuun "Ympärivuorokautinen hoito" lisätään: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ympärivuorokauti-
sen hoidon paikkojen määrä vastaa todellista tarvetta, ja ettei ympäri-
vuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit ole liian tiukat."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Luvun "Perusparannukset ja uudisrakennuk-
set" viimeisen kappaleen toisen virkkeen loppuun lisätään: "mutta pit-
källä tähtäimellä laadukkaiden hoitopaikkojen riittävyys ja pysyvyys 
voidaan parhaiten varmistaa huolehtimalla riittävästä määrästä kau-
pungin omia ympärivuorokautisen hoidon paikkoja".

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sandra Hagman: Luvun "Kotona asumista tukevat palvelut" vii-
meisen kappaleen loppuun lisätään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pi-
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tää tärkeänä, että päivätoimintaa on saatavilla riittävästi ikääntyneiden 
ihmisten tarpeeseen nähden."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sandra Hagman: Luvun "Ostopalvelutoiminta" viimeisen kappa-
leen loppuun lisätään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, 
että tulevissa kilpailutuksissa otetaan huomioon ryhmäaloitteessa mai-
nitut kriteerit henkilöstömitoituksesta, laadun korostamisesta ja mahdol-
lisuuksista puuttua laiminlyönteihin."

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 7
Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Karita Toijo-
nen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Matias Pajula, Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
4 (poissa 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 6
Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Tuomas Tuu-
re, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 5
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kari-
ta Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Matias Pajula, Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
5 (poissa 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten mukaisesti muutetun lausunnon.

21.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 530
V 25.9.2019, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja 
muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä

HEL 2019-007182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Abdirahim Husseinin 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

matti.koskinen(a)hel.fi
Anssi Vuosalmi, valmiuspäällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Hussein ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kansallissosialististen tunnusten käyttö kiellettäisiin Hel-
singissä järjestettävissä mielenilmauksissa. Aloitteen tekijät ehdottavat, 
ettei Helsingin kaduilla tai tiloissa järjestetä kansallissosialistisia miele-
nilmauksia, joissa käytetään hakaristejä tai muita kansallissosialistia 
merkkejä.

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

Kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupungilla ole toimivaltaa puuttua ylei-
sellä paikalla järjestettäviin mielenosoituksiin eikä niissä käytettäviin 
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kokousvälineisiin. Kaupungilla ei siten ole toimivaltaa päättää aloittees-
sa esitetyn kiellon asettamisesta.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että yleisistä kokouksista säädetään 
kokoontumislaissa (530/1999). 

Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontu-
misvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin 
nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. 
Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, jo-
ka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmai-
semista varten. Lain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ulkona 
yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustar-
koitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan 
lupaa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä ko-
koustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa 
kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle. Kokoontumis-
lain mukaan yleinen kokous on järjestettävä rauhanomaisesti sekä 
osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oi-
keuksiaan loukkaamatta. 

Kokoontumislain mukaan yleisessä kokouksessa on sallittua käyttää 
kokousvälineinä esimerkiksi julisteita ja äänenvahvistimia. Hallituksen 
esityksen mukaan tavanomaisia kokousvälineitä olisivat edellä mainit-
tujen lisäksi esimerkiksi liput, kyltit ja banderollit.

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

Kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten mahdollisuuksien luomisek-
si kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää 
koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Julkisten alueiden ja tyhjien 
tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan. 
Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen 
alueellista oma-aloitteellisuutta ja yhteistoimintaa.

Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukasläh-
töisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudel-
lisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyöntei-
syys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä 
mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainit-
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tujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on 
mahdollista.

Kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien Kaupungin tilojen asia-
kaskäytön periaatteiden mukaan tiloja käyttäessä tulee noudattaa hyviä 
tapoja ja Suomen lakeja. Tiloissa ei saa järjestää kokoontumislaissa 
(1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia (mielenosoitus) eikä yleisöti-
laisuuksia, jotka täyttävät pelastuslain 16 §:n määritelmän.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

matti.koskinen(a)hel.fi
Anssi Vuosalmi, valmiuspäällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 531
V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien 
ikäihmisten aktivoinnista

HEL 2019-002610 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotihoidossa olevien ikäihmisten päivätoiminnan ja siihen liit-
tyvän kuljetustoiminnan lisäämistä. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloittees-
sa viitataan Tanskan kotihoidon malliin, jossa kotihoidon asiakkaita kul-
jetetaan kunnan kustannuksella päivätoimintapaikkoihin syömään, pe-
seytymään ja virkistäytymään. Tanskalainen kotihoidon malli on lähtö-
kohtaisesti erilainen kuin Helsingin kotihoito. Helsingin kotihoidon pal-
velu perustuu siihen, että palvelut tuodaan ensisijaisesti kotiin. 

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 55 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/11
26.08.2019

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

Vuonna 2018 pääosin ikääntyneille helsinkiläisille tarkoitettua sosiaali-
huoltolain (1301/2014) mukaista liikkumisen tukea myönnettiin 2 864 
asiakkaalle yhteensä 1 971 855 euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kul-
jetuspalvelu voidaan myöntää henkilöille, joilla on toimintakyvyn rajoit-
teita liikkumisessaan ja joilla itsellään ei ole taloudellisia mahdollisuuk-
sia järjestää muutoin liikkumistaan. Tarpeen mukaan myönnetään enin-
tään kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelu on 
määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.

Päivätoiminta Helsingissä

Vuonna 2018 Helsingissä oli ikääntyneiden päivätoiminnan asiakkaita 
yhteensä 1 774. Asiakasmäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. 
Päivätoimintaa oli kaupungin omana toimintana yhteensä 268 asiakas-
paikkaa, minkä lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada päivätoimin-
tapalvelua palvelusetelillä. Päivätoimintaan sisältyy pääsääntöisesti 
kuljetus. Osa asiakkaista tulee päivätoimintaan omalla kuljetuksella. 
Kotihoidon henkilökunta auttaa asiakkaita lähtemään päivätoimintaan 
ja on vastassa päivätoiminnan päätyttyä. 

Nykyinen päivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu muistisairaiden ko-
tona asumisen tukemiseen ja omaishoidon palvelukokonaisuuteen 
omaishoitajien tueksi. Noin joka kuudes säännöllisen kotihoidon asia-
kas sai päivätoimintaa vuoden 2018 aikana. Viime vuosina mediaanio-
dotusaika päivätoimintaan on vaihdellut kuukausittain 50‒60 vuorokau-
den välillä. Päivätoiminnan kustannukset vuodelta 2018 ovat: 

Palvelukeskukset ikääntyneille helsinkiläisille

Helsingissä toimii 15 palvelukeskusta eri puolilla kaupunkia. Palvelu-
keskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat kotona asu-
mista, edistävät hyvinvointia ja lievittävät yksinäisyyden kokemuksia. 
Palvelukeskuksessa voi osallistua tuettuun ryhmätoimintaan (sosiaali-
huollon ammattilaisten vetämät ryhmät), vertaistuelliseen ryhmätoimin-
taan, harrastustoimintaan, erilaisiin tilaisuuksiin tai retkille tai toimia va-
paaehtoisena. Vireä vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osaltaan toimin-
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tojen ja palvelujen monimuotoisuuden ja laajuuden. Lisäksi palvelukes-
kuksista saa sosiaaliohjaajan palveluohjausta ja -neuvontaa ja niissä 
voi syödä lounaan. 

Palvelukeskusten toiminta on tarkoitettu eläkeläisille ja työttömille. Toi-
minta ja palvelut ovat pääosin maksuttomia ja käytettävissä palvelu-
keskuskortin avulla. Palvelukeskuksien asiakkaita ei rekisteröidä mihin-
kään asiakastietojärjestelmään. Kukin voi hakeutua toimintaan oman 
kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaan. Palvelukeskuksissa toiminta 
on järjestetty tavalla, joka edellyttää asiakkailta omatoimisuutta. Vuon-
na 2019 palvelukeskustoiminnan budjetti on 7 195 191 euroa. 

Osa kotihoidon asiakkaista käyttää tälläkin hetkellä palvelukeskuksen 
palveluja. Palvelukeskusten toimintaan ei ole järjestettyä kuljetusta. 
Palvelukeskukset ovat HSL:n palvelulinjojen reiteillä, mutta palvelulinjat 
eivät sovellu suurelle osalle kotihoidon asiakkaista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on monelle vähävaraiselle tär-
keä keino päästä liikkumaan kodistaan. Tämän palvelun riittävyyteen ja 
tulorajoihin kiinnitetään huomiota.

Uusia tapoja kotihoidon asiakkaiden virkistysmahdollisuuksien toteuttamiseen

Uudenlaisia tapoja kotihoidon asiakkaiden virkistysmahdollisuuksien to-
teuttamiseen on kokeiltu useissa palvelukeskuksissa ja toteutuksen 
mallit vaihtelevat paikallisesti. Tarkoituksena on tuoda palvelukeskuk-
sen palveluja myös kotihoidon asiakkaille. Tarjottu toiminta voi olla 
osallistumista tuettuun päivätoimintaryhmään tai osallistuminen johon-
kin palvelukeskuksen tapahtumaan ja omakustanteinen lounas.

Kotihoidon asiakkaat ovat tulleet palvelukeskuksen toimintaan omatoi-
misesti, saatettuna kävellen, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen 
tuen avulla tai maksamalla itse taksikyydin. Joissakin tapauksissa koti-
hoidon tiimien työntekijät ovat kuljettaneet tiimin autoilla asiakkaita pal-
velukeskukseen. 

Palvelua on tarjottu useille eri asiakasryhmille. Palvelukeskusten toi-
minnasta kiinnostuneita asiakasryhmiä ovat olleet satunnaisesti palve-
luja tarvitsevat ja kotihoidon tukipalveluja saavat asiakkaat. Palvelu-
keskusten virkistystoimintaa on tarjottu myös paljon palvelua tarvitsevil-
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le kotihoidon asiakkaille. Heille on ollut vaikeampi löytää sopivia palve-
luja ja heidän motivointinsa on ollut haasteellisempaa. Palvelukeskuk-
set kehittävät etäyhteyden avulla tapahtuvaa toimintaa. Tämä sopii 
myös asiakkaille, joiden on hankala liikkua kotoaan. 

Asiakkaat tarvitsevat yleensä useita motivointikertoja ja mahdollisesti 
saattamisen palvelukeskukseen, jotta he sitoutuvat palvelukeskustoi-
mintaan. Toimintaa aloitettaessa arveltiin, että asiakkaiden kotihoidon 
tarve vähentyisi. Näin on käynyt vain satunnaisesti. Virkistystoiminta on 
osa palvelukokonaisuutta, joka koostuu mm. hoidosta ja hoivasta, mut-
ta virkistystoiminta ei korvaa muun palvelun tarvetta. Virkistystoiminta 
osaltaan ylläpitää kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja saattaa vä-
hentää yksinäisyyden tunteita.

Sosiaali- ja terveystoimialan tukipalveluihin kuuluvan kuljetuspalvelun 
yhdensuuntaisen kuljetuksen keskihinta alkuvuoden tietojen perusteella 
on noin 40,60 euroa. Kuljetusten kustannukset vaihtelevat monien eri 
tekijöiden seurauksena. Mikäli kaikille säännöllisen kotihoidon asiak-
kaille tarjottaisiin yksi tai kymmenen virkistysmatkaa esimerkiksi palve-
lukeskukseen, kustannusarvio yhdelle vuodelle olisi seuraava:

Virkistystoimintaa kotiin

Kaikki kotihoidon asiakkaat eivät halua lähteä päivätoimintaan tai pal-
velukeskuksiin. Osa asiakkaista ei jaksa osallistua kodin ulkopuolisiin 
tapahtumiin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli kuluvan vuoden maaliskuussa 
6 800, joista 800 eli noin 12 prosenttia oli myös kotihoidon etäkäyntien 
asiakkaana. Maaliskuun etäkäyntien syynä oli noin joka kolmannessa 
tapauksessa ruokailu, mikä osalla asiakkaista tarkoittaa osallistumista 
ruokaryhmään. Ruokaryhmät ovat ryhmiä, joissa asiakas syö kotonaan 
omaa ateriaansa ja seurustelee etäkontaktin avulla samaan aikaan 
ruokailevien kanssa. Palvelukeskus Helsingin hoitaja hallinnoi yhteyttä, 
mutta ryhmien jäsenet seurustelevat keskenään. Noin viisi prosenttia 
sai myös monipuolisten palvelukeskusten järjestämää jumppaa ja ryh-
mätoimintoja etäkontaktin avulla. Etäkontaktin avulla virkistysmahdolli-
suudet ovat rajattomat. Kokeiluja aloitetaan ja lopetetaan joustavasti 
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koko ajan. Myös etäyhteyden avulla toteutetun virkistystoiminnan laa-
jentaminen merkittävästi vaatii lisäresursointia.

Naapuruuspiiritoiminta on aktivoivaa, kaikenikäisille suunnattua ryhmä-
toimintaa, joka toteutuu iäkkäimpien osallistujien ehdoilla. Naapuruspii-
rin voi perustaa kuka tahansa helsinkiläinen. Toiminta tarvitsee tilan ja 
yhdestä kahteen vapaaehtoista ohjaajaa ryhmää kohti sekä yhteys-
työntekijän, joka on kaupungin tai kolmannen sektorin työntekijä. Palve-
lukeskusten henkilökunta osallistuu ja antaa apuaan naapuruuspiirien 
toimintaan erityisesti toiminnan käynnistämisvaiheessa.

Virkistystoiminnan kehittäminen jatkossa

Helsingin kaupunkistrategiassa on nostettu keskeisesti esiin helsinki-
läisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveys- ja hyvin-
vointierojen kaventuminen. Helsinki panostaa vahvasti kaiken ikäisten 
liikkumisen lisäämiseen vuosina 2018‒2021. Tavoitetta edistävät Hel-
singin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -ohjelma ja liik-
kumisohjelma. Myös ikäihmisiä houkutellaan aktiivisesti liikkeelle lii-
kunnan ja kulttuurin pariin. Palveluja kohdennetaan lisäksi erityistä tu-
kea tarvitseville kohderyhmille. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 
(Stadin ikäohjelma) kokoaa osaltaan eri toimenpiteitä.

Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja aktivointi muun 
muassa liikkumissopimuksen avulla sekä virkistystoiminta ovat tärkeitä 
asiakkaan asiakassuunnitelmassa. Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle 
pyritään löytämään mielekästä ohjelmaa yksilöllisesti omien tarpeiden 
ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Myös omaisia ja läheisiä kannuste-
taan mukaan kotihoidon asiakkaiden virkistystoimintaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialalla kehite-
tään, yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, toimintoja yksinäisyy-
destä ja eristäytyneisyydestä kärsivien kotihoidon asiakkaiden aktiivi-
suuden ja osallisuuden lisäämiseksi.

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

Muiden vanhuspalveluja koskevien aloitteiden käsittely

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän vanhusten hoivaa koskevan ryhmä-
aloitteen (HEL 2019-002037) kaupunginhallitus esittää valtuuston käsi-
teltäväksi hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaisesti. Kaupunginhalli-
tus antaa vastauksen valtuutettu Terhi Koulumiehen ja kolmen muun 
valtuutetun vanhuspalvelujen laadun varmistamista koskevaan aloit-
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teeseen (HEL 2019-001431) hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti.  

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 § 384 käsitellyt perussuomalaisten 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen vanhuspalvelujen nykytilasta ja tule-
vien tarpeiden selvittämisestä (HEL 2018-004931). Tuolloin annettuun 
kaupunginhallituksen vastaukseen nähden nyt käsiteltävinä olevissa 
vanhuspalveluja koskevissa aloitevastauksissa on käytetty päivitettyjä 
tietoja.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite
2 Lausunto 28.5.2019, Vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 103

HEL 2019-002610 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivointia:

"Aloitteessa viitataan Tanskan kotihoidon malliin, jossa kotihoidon 
asiakkaita kuljetetaan kunnan kustannuksella päivätoimintapaikkoihin 
syömään, peseytymään ja virkistäytymään. Tanskalainen kotihoidon 
malli on lähtökohtaisesti erilainen kuin Helsingin kotihoito. Helsingin ko-
tihoidon palvelu perustuu siihen, että palvelut tuodaan ensisijaisesti ko-
tiin. 

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki
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Pääosin ikääntyneille helsinkiläisille tarkoitettua sosiaalihuoltolain mu-
kaista liikkumisen tukea myönnettiin yhteensä 1 971 855 eurolla 2 864 
asiakkaalle vuonna 2018. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
voidaan myöntää henkilöille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita liikkumi-
sessaan ja joilla itsellään ei ole taloudellisia mahdollisuuksia järjestää 
muutoin liikkumistaan. Tarpeen mukaan myönnetään enintään kuusi 
(6) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelu on määrä-
rahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.

Päivätoiminta Helsingissä

Helsingissä oli ikääntyneiden päivätoiminnan asiakkaita yhteensä 1 774 
vuonna 2018. Asiakasmäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Päi-
vätoimintaa oli kaupungin omana toimintana yhteensä 268 asiakas-
paikkaa, minkä lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada päivätoimin-
tapalvelua palvelusetelillä. Päivätoimintaan sisältyy pääsääntöisesti 
kuljetus. Osa asiakkaista tulee päivätoimintaan omalla kuljetuksella. 
Kotihoidon henkilökunta auttaa asiakkaita lähtemään päivätoimintaan 
ja on vastassa päivätoiminnan päätyttyä. 

Nykyinen päivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu muistisairaiden ko-
tona asumisen tukemiseen ja omaishoidon palvelukokonaisuuteen 
omaishoitajien tueksi. Noin joka kuudes säännöllisen kotihoidon asia-
kas sai päivätoimintaa vuoden 2018 aikana. Viime vuosina mediaanio-
dotusaika päivätoimintaan on vaihdellut kuukausittain 50‒60 vuorokau-
den välillä. Päivätoiminnan kustannukset vuodelta 2018 selviävät alla 
olevasta taulukosta. 

Palvelukeskukset ikääntyneille helsinkiläisille

Helsingissä toimii 15 palvelukeskusta eri puolilla kaupunkia. Palvelu-
keskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat kotona asu-
mista, edistävät hyvinvointia ja lievittävät yksinäisyyden kokemuksia. 
Palvelukeskuksessa voi osallistua tuettuun ryhmätoimintaan (sosiaali-
huollon ammattilaisten vetämät ryhmät), vertaistuelliseen ryhmätoimin-
taan, harrastustoimintaan, erilaisiin tilaisuuksiin tai retkille tai toimia va-
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paaehtoisena. Vireä vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osaltaan toimin-
tojen ja palveluiden monimuotoisuuden ja laajuuden. Lisäksi palvelu-
keskuksista saa sosiaaliohjaajan palveluohjausta ja -neuvontaa ja niis-
sä voi syödä lounaan. 

Palvelukeskusten toiminta on tarkoitettu eläkeläisille ja työttömille. Toi-
minta ja palvelut ovat pääosin maksuttomia ja ovat käytettävissä palve-
lukeskuskortin avulla. Palvelukeskuksien asiakkaita ei rekisteröidä mi-
hinkään asiakastietojärjestelmään, ja kukin voi hakeutua toimintaan 
oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaan. Palvelukeskuksissa 
toiminta on järjestetty tavalla, joka edellyttää asiakkaita omatoimisuutta. 
Palvelukeskustoiminnan budjetti oli 7 195 191 euroa vuonna 2019.

Osa kotihoidon asiakkaista käyttää tälläkin hetkellä palvelukeskuksen 
palveluja. Palvelukeskusten toimintaan ei ole järjestettyä kuljetusta. 
Palvelukeskukset ovat HSL:n palvelulinjojen reiteillä, mutta palvelulinjat 
eivät sovellu suurelle osalle kotihoidon asiakkaista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on monelle vähävaraiselle tär-
keä keino päästä liikkumaan kodistaan. Tämän palvelun riittävyyteen ja 
tulorajoihin kiinnitetään huomiota.

Uusia tapoja kotihoidon asiakkaiden virkistysmahdollisuuksien toteuttamiseen

Uudenlaisia tapoja kotihoidon asiakkaiden virkistysmahdollisuuksien to-
teuttamiseen on kokeiltu useissa palvelukeskuksissa ja toteutuksen 
mallit vaihtelevat paikallisesti. Tarkoituksena on ollut tuoda palvelukes-
kuksen palveluja myös kotihoidon asiakkaille. Tarjottu toiminta vaihte-
lee: se voi olla osallistumista tuettuun päivätoimintaryhmään tai osallis-
tuminen johonkin palvelukeskuksen tapahtumaan ja omakustanteinen 
lounas.

Kotihoidon asiakkaat ovat tulleet palvelukeskuksen toimintaan omatoi-
misesti, saatettuna kävellen, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen 
tuen avulla tai maksamalla itse taksikyydin. Joissain tapauksissa koti-
hoidon tiimien työntekijät ovat kuljettaneet tiimin autoilla asiakkaita pal-
velukeskukseen. 

Palvelua on tarjottu useille eri asiakasryhmille. Palvelukeskusten toi-
minnasta kiinnostuneet asiakasryhmät ovat olleet satunnaisesti palve-
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luja tarvitsevat ja kotihoidon tukipalveluja saavat asiakkaat. Palvelu-
keskusten virkistystoimintaa on tarjottu myös paljon palvelua tarvitsevil-
le kotihoidon asiakkaille. Heille on ollut vaikeampi löytää sopivia palve-
luja ja heidän motivointinsa on ollut haasteellisempaa. Palvelukeskus-
ten toiminnassa panostetaan etäyhteyden avulla tapahtuvaan toimin-
taan, ja tämä sopii myös asiakkaille, joiden on hankala liikkua kotoaan. 

Asiakkaat tarvitsevat yleensä useamman motivointikerran ja mahdolli-
sesti saattamisen palvelukeskukseen, jotta he sitoutuvat palvelukes-
kustoimintaan. Toimintaa aloittaessa arveltiin, että asiakkaiden kotihoi-
don tarve vähentyisi. Näin on käynyt aivan satunnaisesti. Virkistystoi-
minta on osa palvelukokonaisuutta, joka koostuu mm. hoidosta ja hoi-
vasta, mutta virkistystoiminta ei korvaa muun palvelun tarvetta. Virkis-
tystoiminta osaltaan ylläpitää kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja 
saattaa vähentää yksinäisyyden tunteita.

Sosiaali- ja terveystoimialan tukipalveluihin kuuluvan kuljetuspalvelun 
yhdensuuntaisen kuljetuksen keskihinta tänä vuonna alkuvuoden tieto-
jen perusteella on noin 40,60 euroa. Kuljetusten kustannukset vaihtele-
vat monien eri tekijöiden seurauksena. Mikäli kaikille säännöllisen koti-
hoidon asiakkaille tarjottaisiin yksi tai kymmenen virkistysmatkaa esi-
merkiksi palvelukeskukseen, kustannusarvio yhdelle vuodelle olisi seu-
raava:

Virkistystoimintaa kotiin

Kaikki kotihoidon asiakkaat eivät halua lähteä päivätoimintaan tai pal-
velukeskuksiin. Osa asiakkaista ei jaksa osallistua kodin ulkopuolisiin 
tapahtumiin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli maaliskuussa 6 800, joista 800 
eli noin 12 prosenttia oli myös kotihoidon etäkäyntien asiakkaana. Maa-
liskuun etäkäyntien syynä oli noin joka kolmannessa tapauksessa ruo-
kailu, mikä osalla asiakkaista tarkoittaa osallistumista ruokaryhmään. 
Ruokaryhmät ovat ryhmiä, joissa asiakas syö kotonaan omaa ateriaan-
sa ja seurustelee etäkontaktin avulla samaan aikaan ruokailevien 
kanssa. Palvelukeskus Helsingin hoitaja hallinnoi yhteyttä, mutta ryh-
mien jäsenet seurustelevat keskenään. Noin viisi prosenttia sai myös 
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monipuolisten palvelukeskusten järjestämää jumppaa ja ryhmätoiminto-
ja etäkontaktin avulla. Etäkontaktin avulla virkistysmahdollisuudet ovat 
rajattomat, ja kokeiluja aloitetaan ja lopetetaan joustavasti koko ajan. 
Myös etäyhteyden avulla toteutetun virkistystoiminnan laajentaminen 
merkittävästi vaatii lisäresursointia.

Naapuruuspiiritoiminta on aktivoivaa, kaikenikäisille suunnattua ryhmä-
toimintaa, joka toteutuu iäkkäimpien osallistujien ehdoilla. Naapuruspii-
rin voi perustaa kuka tahansa helsinkiläinen. Toiminta tarvitsee tilan ja 
yhdestä kahteen vapaaehtoista ohjaajaa ryhmää kohti sekä yhteys-
työntekijän, joka on kaupungin tai kolmannen sektorin työntekijä. Palve-
lukeskusten henkilökunta osallistuu ja antaa apuaan naapuruuspiirien 
toimintaan erityisesti toiminnan käynnistämisvaiheessa.

Virkistystoiminnan kehittäminen jatkossa

Helsingin strategiana on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen. Helsinki pa-
nostaa vahvasti kaiken ikäisten liikkumisen lisäämiseen vuosina 
2018‒2021. Tavoitetta edistävät Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen (HYTE) -ohjelma ja liikkumisohjelma. Myös ikäihmisiä 
houkutellaan aktiivisesti liikkeelle, niin liikunnan kuin kulttuurinkin pariin. 
Palveluja kohdennetaan lisäksi erityistä tukea tarvitseville kohderyhmil-
le. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma (Stadin ikäohjelma) kokoaa 
osaltaan eri toimenpiteitä.

Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja aktivointi muun 
muassa liikkumissopimuksen avulla sekä virkistystoiminta ovat tärkeitä 
osia asiakkaan asiakassuunnitelmassa. Jokaiselle kotihoidon asiak-
kaalle pyritään löytämään mielekästä ohjelmaa yksilöllisesti omien tar-
peiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Omaisten ja läheisten rooli on tärkeä ja heitä kannustetaan kotihoidon 
asiakkaiden virkistystoimintaan mukaan. Tarvitaan uusia omaisia tuke-
via muotoja, jotta asiakkaiden virkistysmahdollisuuden lisääntyvät.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut kehittävät monella taholla ja eri-
laisilla tavoilla tuotettua kotihoidon asiakkaiden virkistystoimintaa ja ak-
tivointia. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla on sekä inhimillisiä hyötyjä et-
tä mitä ilmeisemmin vaikeammin todennettavia positiivisia kustannus-
vaikutuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialalla kehite-
tään, yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, toimintoja yksinäisyy-
destä ja eristäytyneisyydestä kärsivien kotihoidon asiakkaiden aktiivi-
suuden ja osallisuuden lisäämiseksi.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden aktivointi ja sosiaalisen virkistymisen mahdolli-
suudet ovat tärkeitä olemassa olevan toimintakyvyn tukemisen ja kun-
toutumisen näkökulmasta. Virkistystoiminnalla on asiakkaalle positiivi-
sia vaikutuksia erityisesti, kun se on yksilöllisesti suunniteltua. Eri hen-
kilöt kaipaavat erilaista toimintaa: osa haluaa virkistyä kotonaan, osa 
taas kaipaa sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelta. Ennaltaehkäise-
vällä toiminnalla on positiivisia terveysvaikutuksia."

Käsittely

21.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Tehdään virkistystoiminnan kehittämistä kos-
kevan kappaleen loppuun seuraava lisäys: "Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta pitää tärkeänä, että toimialalla kehitetään, yhteistyössä muiden 
toimialojen kanssa, toimintoja yksinäisyydestä ja eristäytyneisyydestä 
kärsivien kotihoidon asiakkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämi-
seksi." 

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Tehdään ikääntyneille helsinkiläisille tarkoitettuja pal-
velukeskuksia koskevan kappaleen loppuun seuraava lisäys: "Sosiaali-
huoltolain mukainen kuljetustuki on monelle vähävaraiselle tärkeä kei-
no päästä liikkumaan kodistaan. Tämän palvelun riittävyyteen ja tulora-
joihin kiinnitetään huomiota."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle hyväksytty-
jen vastaehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 532
V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten sil-
pomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta

HEL 2019-003277 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman 
laatimista. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Yhdisty-
neiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla kaikil-
la lapsilla on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja suojeluun vä-
kivallalta. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väki-
vallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin 
sopimus) velvoittaa erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseen. Suomen hallitusohjelmassa on kansallisen naisiin koh-
distuvan väkivallan torjuntaohjelman laatiminen sekä resurssien tur-
vaaminen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.
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Osana Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa vuonna 2019 
on julkaistu kansallinen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen 
(FGM) vastainen toimintaohjelma, joka sisältää kattavasti toimenpiteitä 
silpomisen ehkäisemiseksi ja silpomisen läpikäyneiden auttamiseksi 
(STM, liite 2). Toimintaohjelma on jatkoa vuosien 2012–2016 kansalli-
selle tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmal-
le. Myös esimerkiksi Ruotsissa on laadittu vastaava silpomisen ehkäi-
syn ja siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisen kansallinen toimintaoh-
jelma. Joissakin kunnissa on käytössä paikallisia ohjeita silpomisepäi-
lyihin puuttumiseksi ja pitkän aikavälin toimintaohjelmia silpomisen eh-
käisemiseksi.

Lasten sukuelinten silpomisen yleisyydestä Suomessa ei ole varmaa 
tietoa. Arvio silpomisen riskissä olevien tyttöjen määrästä vaihtelee 645 
ja 3 075 tytön välillä riippuen siitä, huomioidaanko kulttuurisen sopeu-
tumisen vaikutukset riskiin vai lasketaanko riski yhtä suureksi kuin läh-
tömaassa asuessa. Toisen sukupolven maahanmuuttajatytöillä silpo-
misen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni, koska sosiaalista painostus-
ta silpomiseen on vähemmän. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn on 
lisätty lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville kysymys 
sukuelinten silpomisesta. Helsingissä neuvolassa ja kouluterveyden-
huollossa on tullut esiin muutamia tapauksia, joissa on epäilty, että ty-
tön sukuelinten silpomista suunnitellaan tai asiasta on kerrottu vastaa-
notolla. Todennettuja tapauksia, joissa silpominen olisi tehty Suomessa 
asumisen aikana, ei ole tullut ilmi.

Lainsäädäntö

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen, jota on kutsuttu myös ympä-
rileikkaukseksi, on kulttuurinen perinne, jossa sukuelimiä vahingoite-
taan ilman terveydellisiä syitä. Korkeimman oikeuden päätöksen KKO 
2008:93 mukaan tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys lähinnä tör-
keäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, jota ei voida mis-
sään olosuhteissa oikeuttaa uskonnollisilla tai sosiaalisilla syillä.        

Alaikäisen Suomessa pysyvästi asuvan tytön sukuelinten silpominen 
on aina rangaistava rikos myös silloin, kun teko tehdään ulkomailla. Li-
säksi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 
on kriminalisoitu. Vaikka rikoslaissa ei ole erikseen mainintaa naisten 
sukuelinten silpomisesta, teko katsotaan törkeäksi pahoinpitelyksi ja se 
on rikoslain mukaan rangaistava teko. Esimerkiksi Ruotsissa tyttöjen 
ympärileikkaus on kielletty erillislailla. Erillisen silpomisen kieltävän lain 
vaikutuksista tällaisista teoista annettujen rikostuomioiden määrään ei 
ole saatu näyttöä.
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Lastensuojelulain (417/2007) 5 luvun 25 §:n mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon työntekijöillä sekä muilla viranomaisilla ja lasten kanssa 
työskentelevillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos epäil-
lään lapsen turvallisuuden tai kasvuolosuhteiden vaarantumista. Sa-
moin heillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä il-
moitus poliisille silloin, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden 
seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu hen-
keen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena säädetty teko, josta säädet-
ty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Eli esimer-
kiksi pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestäjä ja toteuttaja saa ilmoittaa poliisille myös henkeen tai tervey-
teen kohdistuvan uhkan arviointia varten tarvittavat tiedot (laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista 812/2000). Epäilyt tyttöjen sukuelinten silpomises-
ta kuuluvat aina lastensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden pii-
riin. 

Silpomisen ehkäisy ja siihen puuttuminen

Sosiaali- ja terveystoimiala on mukana Ihmisoikeusliiton koordinoimas-
sa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisessa verkostossa 
(FGM-verkosto), johon kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen, maahanmuuttoviraston, poliisihallituksen, 
maahanmuuttopalvelujen ja järjestöjen edustajia. Maahanmuuttoyksi-
kössä on tehty pitkään tiivistä yhteistyötä Ihmisoikeusliiton kanssa tyttö-
jen ja naisten silpomisen ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan myöntämillä järjestöavustuksilla tuetaan silpomisen vastaista työtä 
sekä muuta järjestöjen toimintaa, jonka kautta voidaan tavoittaa silpo-
misriskissä olevia ja silpomisen uhreja.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä yhteinen lapsen pahoinpite-
lyn ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen ohje, jota noudatetaan 
kaikissa tilanteissa, joissa epäillään lapsen kaltoinkohtelua. Pahoinpite-
lyepäilyistä tehdään kaikissa palveluissa lastensuojeluilmoitus ja ilmoi-
tus poliisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työntekijöillä on 
mahdollisuus konsultoida toimialan lakimiehiä tai poliisia kaltoinkohte-
luun liittyvissä asioissa.

Sukuelinten silpomisen puheeksiottaminen on osa äitiysneuvolapro-
sessia. Kaikille odottaville äideille tehdään lähisuhdeväkivallan kartoi-
tus, jossa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomaketta. Li-
säksi selvitetään, onko asiakas joutunut silpomisen kohteeksi sekä ote-
taan tarpeen mukaan puheeksi tyttöjen sukuelinten silpominen ja siihen 
liittyvät vanhempien mielipiteet. Silpomisen puheeksiotto on keskeinen 
osa myös maahanmuuttoyksikössä tehtävää alkuvaiheen kotouttamis-
työtä. Kouluterveydenhuollossa oppilaiden huolenaiheita kartoitetaan 
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kaikilla vuosiluokilla ja terveystarkastuksiin sisältyy seksuaaliterveyteen 
liittyvää neuvontaa lapsen tai nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Las-
ten ja nuorten lääkäripalveluissa sekä kouluterveydenhuollossa on käy-
tössä yhteinen ohje (liite 3) tytön ympärileikkausepäilyn selvittämiseen. 
Ohje sisältää toimintaohjeet tilanteisiin, joissa epäillään ympärileik-
kauksen tekemistä ulkomailla. Puheeksiottamisen ja silpomisen ehkäi-
syn tukena hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materi-
aaleja.

Lastensuojelussa silpomisepäilyt selvitetään samalla tavalla kuin muut 
lapsiin kohdistuvat väkivaltaepäilyt. Kiireellisen lastensuojelun tarve ar-
vioidaan välittömästi ja tarvittaessa ryhdytään lastensuojelulain mukai-
siin toimenpiteisiin. Lastensuojelussa tehdään tiivistä yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kanssa ja arvioidaan tarvittaessa lapsen edun perusteella 
tutkintapyynnön tekeminen poliisille myös muista kuin lastensuojelulain 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista rikosepäilyistä.

Tyttöjen ja naisten silpomisen ehkäisyyn liittyvän koulutuksen järjestä-
minen sisältyy Helsingin kotouttamisohjelman 2017-2021 toimenpitei-
siin. Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa on järjestetty aiheeseen 
liittyviä koulutuksia ja hyödynnetty muiden toimijoiden verkkokoulutuk-
sia.

Koulu kasvattaa lapsia ja nuoria seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Kaupungin toimialo-
jen välisen ennalta ehkäisevän yhteistyön ja tehokkaan viestinnän kei-
noin on tarpeen kannustaa lapsia ja nuoria ottamaan itsenäisesti yh-
teyttä viranomaisiin uhkaavissa tilanteissa.      

Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia haittoja. Silpomisen ehkäisyn kannalta keskeistä on 
asian varhainen puheeksiottaminen kulttuurisensitiivisellä tavalla. Pu-
heeksiottaminen on tärkeää sisällyttää lasten ja perheiden kanssa teh-
tävään työhön samalla tavalla kuin muu lähisuhdeväkivallan kartoitta-
minen ja ehkäisy. Silpomisen ehkäisemiseksi tulee tukea myös niitä tyt-
töjä ja naisia, joille ympärileikkaus on tehty ennen Suomeen tuloa.

Kaupunginhallitus katsoo, että jo käytössä olevan ohjeistuksen lisäksi 
erillisen kaupunkitasoisen lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän 
toimintasuunnitelman laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sosiaali- 
ja terveyspalveluissa on jo käytössä kansallisen tyttöjen ja naisten su-
kuelinten silpomisen ehkäisyn toimintaohjelman mukaisia toimintamal-
leja. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä kansallisen toimintaohjelman 
toimeenpanon sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamista sil-
pomisen ehkäisemiseksi. 
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Esitys perustuu eräitä sanavalintoja lukuun ottamatta sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan lausuntoon, kuitenkin niin, että lausuntoon sisältyviä 
poikien ympärileikkausta koskevia mainintoja ei ole sisällytetty esityk-
seen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite.pdf
2 STM_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_silpominen
3 Tytön ympärileikkausepäilyn selvittäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2019 § 141

HEL 2019-003277 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Mari Rantasen ym. lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toiminta-
suunnitelman laatimista koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ohjaavat kansallinen lainsää-
däntö ja Suomessa voimassa olevat kansainväliset yleissopimukset. 
Lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla kaikilla lapsilla on oikeus ruu-
miilliseen koskemattomuuteen ja suojeluun väkivallalta. Euroopan neu-
voston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) velvoittaa eri-
tyisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen. 
3.6.2019 julkaistussa neuvottelutuloksessa hallitusohjelmaksi esitetään 
kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimista 
sekä resurssien turvaamista sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.
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Osana Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa on vuonna 
2019 julkaistu kansallinen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen 
(FGM) vastainen toimintaohjelma, joka sisältää kattavasti toimenpiteitä 
silpomisen ehkäisemiseksi ja silpomisen läpikäyneiden auttamiseksi 
(liite 1). Toimintaohjelma on jatkoa vuosien 2012–2016 kansalliselle tyt-
töjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmalle. Myös 
esimerkiksi Ruotsissa on laadittu vastaava silpomisen ehkäisyyn ja sii-
hen liittyvän tietoisuuden lisäämiseen tähtäävä kansallinen toimintaoh-
jelma. Lisäksi osassa kunnista on käytössä paikallisia ohjeita silpomi-
sepäilyihin puuttumiseksi ja toimintaohjelmia silpomisen ehkäisemisek-
si pitkällä aikavälillä.

Lasten sukuelinten silpomisen (ympärileikkaus) yleisyydestä Suomessa 
ei ole varmaa tietoa. Arvio silpomisen riskissä olevien tyttöjen määrästä 
vaihtelee 645 ja 3 075 tytön välillä riippuen siitä, huomioidaanko kult-
tuurisen sopeutumisen vaikutukset riskiin vai lasketaanko riski yhtä 
suureksi kuin lähtömaassa asuessa (STM 2019). Toisen sukupolven 
maahanmuuttajatytöillä silpomisen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni, 
koska sosiaalista painostusta silpomiseen ei ole. Vuoden 2019 koulu-
terveyskyselyyn on lisätty lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville kysymys sukuelinten silpomisesta. Helsingissä neuvolassa 
ja kouluterveydenhuollossa on tullut esiin muutamia tapauksia, joissa 
on epäilty, että tytön ympärileikkausta suunnitellaan tai asiasta on ker-
rottu vastaanotolla. Todennettuja tapauksia, joissa ympärileikkaus olisi 
tehty Suomessa asumisen aikana, ei ole tullut ilmi.

Lainsäädännön merkitys sukuelinten silpomisen ehkäisyssä

Suomen lainsäädännön perusteella alaikäisen tytön ympärileikkaus on 
aina rangaistava rikos myös silloin, kun ympärileikkaus tehdään ulko-
mailla Suomessa pysyvästi asuvalle tytölle. Myös törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu on kriminalisoitu. Suomes-
sa ympärileikkauksen rangaistavuus perustuu rikoslakiin, mutta esi-
merkiksi Ruotsissa tyttöjen ympärileikkaus on kielletty erillisellä lain-
säädännöllä. Erillisen ympärileikkaukset kieltävän lain vaikutuksista 
ympärileikkauksista annettujen rikostuomioiden määrään ei ole saatu 
näyttöä.

Tämänhetkisen lain tulkinnan mukaan pojan ympärileikkaus on mah-
dollinen, jos molemmat huoltajat sekä lapsi antavat siihen suostumuk-
sensa ja leikkauksen suorittaa laillistettu lääkäri asianmukaisissa olo-
suhteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeistuksen poi-
kien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, ja myös poikien ympäri-
leikkauksia pyritään vähentämään Suomessa. Ohjeistuksen mukaan 
toteutettujen ympärileikkausten vähentämiseen voidaan tällä hetkellä 
vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluissa lähinnä puheeksiottamisella ja 
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keskustelulla vanhempien kanssa. Poikien ei-lääketieteellinen ympäri-
leikkaus ei kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin.

Lastensuojelulain (2007/417) nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon työn-
tekijöillä sekä muilla viranomaisilla ja lasten kanssa työskentelevillä on 
velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos epäillään lapsen turvalli-
suuden tai kasvuolosuhteiden vaarantumista. Samoilla henkilöillä on 
velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille silloin kun epäillään lapseen kohdis-
tunutta väkivaltarikosta, joka on vakavampi kuin lievä pahoinpitely. So-
siaali- ja terveydenhuollon järjestäjä ja toteuttaja saa ilmoittaa poliisille 
myös henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia varten tarvit-
tavat tiedot (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, laki sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812). Epäilyt tyttö-
jen ympärileikkauksista kuuluvat aina lastensuojelulain mukaisen ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin ja poikien ympärileikkaukset silloin kun toimen-
pide on suoritettu lapsen tahdon vastaisesti tai muun henkilön kuin lail-
listetun lääkärin toimesta.

Silpomisen ehkäisy ja siihen puuttuminen sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa

Sosiaali- ja terveystoimiala on mukana Ihmisoikeusliiton koordinoimas-
sa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisessa verkostossa 
(FGM-verkosto), johon kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen, maahanmuuttoviraston, poliisihallituksen, 
maahanmuuttopalveluiden ja järjestöjen edustajia. Maahanmuuttoyksi-
kössä on tehty pitkään tiivistä yhteistyötä Ihmisoikeusliiton kanssa tyttö-
jen ja naisten silpomisen ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan myöntämillä järjestöavustuksilla tuetaan silpomisen vastaista työtä 
sekä muuta järjestöjen toimintaa, jonka kautta voidaan tavoittaa silpo-
misriskissä olevia ja silpomisen uhreja.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä yhteinen lapsen pahoinpite-
lyn ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen ohje, jota noudatetaan 
kaikissa tilanteissa, joissa epäillään lapsen kaltoinkohtelua. Pahoinpite-
lyepäilyistä tehdään kaikissa palveluissa lastensuojeluilmoitus ja ilmoi-
tus poliisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työntekijöillä on 
mahdollisuus konsultoida toimialan lakimiehiä tai poliisia kaltoinkohte-
luun liittyvissä asioissa.

Sukuelinten silpomisen puheeksiottaminen on osa äitiysneuvolapro-
sessia. Kaikille odottaville äideille tehdään lähisuhdeväkivallan kartoi-
tus, jossa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomaketta. Li-
säksi selvitetään, onko asiakas ympärileikattu sekä otetaan tarpeen 
mukaan puheeksi tyttöjen ympärileikkaus ja vanhempien mielipiteet sii-
hen liittyen. Silpomisen puheeksiotto on keskeinen osa myös maahan-
muuttoyksikössä tehtävää alkuvaiheen kotouttamistyötä. Koulutervey-
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denhuollossa oppilaiden huolenaiheita kartoitetaan kaikilla vuosiluokilla 
ja terveystarkastuksiin sisältyy seksuaaliterveyteen liittyvää neuvontaa 
lapsen tai nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Lasten ja nuorten lääkä-
ripalveluissa sekä kouluterveydenhuollossa on käytössä yhteinen ohje 
(liite 2) tytön ympärileikkausepäilyn selvittämiseen. Ohje sisältää toi-
mintaohjeet tilanteisiin, joissa epäillään ympärileikkauksen toteuttamis-
ta ulkomailla. Puheeksiottamisen ja silpomisen ehkäisyn tukena hyö-
dynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materiaaleja.

Lastensuojelussa silpomisepäilyt selvitetään kuten muut lapsiin kohdis-
tuvat väkivaltaepäilyt. Kiireellisen lastensuojelun tarve arvioidaan välit-
tömästi ja tarvittaessa ryhdytään lastensuojelulain mukaisiin toimenpi-
teisiin. Lastensuojelussa tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten 
kanssa ja arvioidaan tarvittaessa lapsen edun näkökulmaan perustuen 
tutkintapyynnön tekeminen poliisille myös muista kuin lastensuojelulain 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista rikosepäilyistä.

Tyttöjen ja naisten silpomisen ehkäisyyn liittyvän koulutuksen järjestä-
minen on kirjattu toimenpiteeksi vuosien 2017–2021 Helsingin kotout-
tamisohjelmaan. Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa on järjestetty 
koulutuksia aiheeseen liittyen, minkä lisäksi on hyödynnetty muiden 
toimijoiden toteuttamia verkkokoulutuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erilliselle kaupunkitasoiselle 
lasten sukuelinten silpomista ehkäisevälle toimintasuunnitelmalle ei ole 
tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo käytössä kansallisen tyttö-
jen ja naisten sukuelinten silpomisen ehkäisyn toimintaohjelman mu-
kaisia toimintamalleja. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä 
kansallisen toimintaohjelman toimeenpanon sekä eri toimijoiden välisen 
yhteistyön vahvistamista silpomisen ehkäisemiseksi. Samoilla toimen-
piteillä voidaan ehkäistä ja vähentää myös poikien sukuelinten silpo-
mista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia haittoja. Myös poikien sukuelinten silpominen loukkaa 
lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Silpomisen ehkäi-
syn kannalta keskeistä on asian varhainen puheeksiottaminen kulttuu-
risensitiivisellä tavalla. Puheeksiottamisen on tärkeää sisältyä lasten ja 
perheiden kanssa tehtävään työhön samoin kuin muun lähisuhdeväki-
vallan kartoittamisen ja ehkäisyn. Silpomisen ehkäisemiseksi tulee tu-
kea myös niitä tyttöjä ja naisia, joille ympärileikkaus on tehty ennen 
Suomeen tuloa."

Käsittely
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18.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan valmisteluun seuraavin perustein:

Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäily-
jen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella ri-
kosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että 
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muu-
tama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva ympärileikkausepäily. Teh-
dyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan saa-
tu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvi-
tyksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta 
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkin-
taan. 

Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja 
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ul-
komailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu 
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oi-
kein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.

Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda 
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen bru-
taali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy 
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä 
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että 
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehok-
kaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide, 
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää 
pois kaupungin vastuulta. Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuu-
den vaatimalla tavalla, tulee Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpi-
desuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.

Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitet-
tyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenki-
löt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa on 
runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita, on 
laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot sil-
pomisen estämiseksi."

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.
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Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen:

Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäily-
jen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella ri-
kosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että 
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muu-
tama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva ympärileikkausepäily. Teh-
dyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan saa-
tu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvi-
tyksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta 
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkin-
taan. 

Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja 
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ul-
komailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu 
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oi-
kein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.

Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda 
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen bru-
taali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy 
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä 
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että 
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehok-
kaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide 
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää 
pois kaupungin vastuulta. Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuu-
den vaatimalla tavalla, tulee Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpi-
desuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.

Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitet-
tyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenki-
löt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa on 
runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita, on 
laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot sil-
pomisen estämiseksi."

04.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 173

HEL 2019-003277 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen on aiheena ajankohtainen ja 
myös Helsingissä koulua käyvät tytöt voivat joutua tällaisen väkivallan 
kohteeksi. Todennäköisyys, että tytöt joutuvat ympärileikkausten koh-
teeksi tulee ottaa huomioon kaikkien niiden maahanmuuttajaryhmien 
kohdalla, joiden lähtömaissa tapaa on harjoitettu. Ympärileikkaus on 
naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka loukkaa useita ihmisoikeus-
sopimuksia ja on Suomen rikoslain mukaan rangaistava kaikissa muo-
doissaan. Koulun työntekijöillä on vastuu ilmoittaa lapseen kohdistu-
vasta väkivallasta tai sen uhasta lastensuojelulle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, 
joka on koonnut varsin kattavasti tietoa ja toimintaohjeet tyttöjen sukue-
linten silpomisen ja pokien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten tun-
nistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja viranomaisten toimintaan. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla ei pidetä tarpeellisena erillisen toiminta-
suunnitelman laatimista. Sen sijaan on tärkeää, että THL:n valtakunnal-
lista ohjeistusta hyödynnetään osana seksuaali- ja lisääntymistervey-
teen sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn liittyviä toiminta-
suunnitelmia.

THL:n Lastensuojelun käsikirjan tyttöjen ympärileikkauksia käsittelevä 
osuus löytyy osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/ty-
oprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikayt-
to/tyttojen-ymparileikkaus. 

Muita keskeisiä aihetta käsitteleviä asiakirjoja ovat mm. Valtioneuvos-
ton tuore julkaisu: Toimintaohjelma, Tyttöjen ja naisten sukuelinten sil-
pomisen (FGM) estäminen (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitst-
ream/handle/10024/161355/J_01_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_sil-
pominen_V.pdf) ja Ihmisoikeusliiton julkaisu: Tyttöjen ja naisten ympäri-
leikkaus Suomessa, Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstölle (https://ihmisoikeusliitto.fi/julkaisu-tyttojen-ja-
naisten-ymparileikkaus-suomessa-suositus-sosiaali-ja-terveydenhuol-
lon-henkilostolle-iol-2011/).

Ympärileikkaus on monimuotoinen ja sensitiivinen asia, jonka käsitte-
lyssä ja ennaltaehkäisyssä terveydenhuollolla on erityisen tärkeä rooli. 
Kouluterveydenhuollolla onkin oma ohjeistuksensa asian ottamiseksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 77 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/12
26.08.2019

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

esille terveystarkastusten yhteydessä, ja henkilöstöä koulutetaan 
säännöllisesti. THL toteaa, että perheiden tulee saada tieto, että tyttö-
jen ympärileikkaus on Suomessa kielletty ja millaisia haittavaikutuksia 
sillä voi olla. Perheitä on syytä valistaa myös siitä, että lastensuojelu-
laissa on säädetty lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, ja että sellai-
nen voi tulla kyseeseen myös tyttöjen ympärileikkausta koskevissa ti-
lanteissa.

Koulun henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus silpomisepäilyistä las-
tensuojeluun ja poliisille. THL toteaa Lastensuojelun käsikirjassaan, et-
tä mikäli herää epäily tytön ympärileikkauksen suunnittelusta, täyttyy 
lastensuojelulaki 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun. 
Lastensuojeluilmoitus tehdään myös, mikäli havaitaan tai epäillään, et-
tä ympärileikkaus on jo tehty. Lastensuojelulaki 25 § 3 momentti edel-
lyttää, että törkeästä pahoinpitelystä, jota tytön ympärileikkaus on, il-
moitetaan myös poliisille.

Koulun rooli on kasvattaa lapsia ja nuoria seksuaali- ja lisääntymister-
veyteen sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Lapsia ja 
nuoria tulee kannustaa olemaan yhteydessä koulun aikuisiin tai muihin 
viranomaisiin, jos heitä uhkaa rikollinen teko, kuten ympärileikkaus. 
Kynnys tulla puhumaan näistä asioista on saatava mahdollisimman 
matalaksi, ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki antaakin nuorelle mahdolli-
suuden tulla keskustelemaan oppilashuollon työntekijän kanssa myös 
silloin, kun vanhemmat vastustavat tapaamista.

Helsingin kaupungin oppilashuollon henkilöstöä koulutetaan huomaa-
maan tyttöjen ympärileikkaukset ja siihen, että he puuttuvat havaitse-
miinsa asioihin. Esimerkiksi psykologit ja kuraattorit saivat asiaan liitty-
vän koulutuksen Ihmisoikeusliiton asiantuntijalta tammikuussa 2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että koulun 
henkilökuntaa koulutetaan edelleen ympärileikkauksiin liittyvissä asiois-
ta. Tärkeää on myös avoin keskustelu ammattilaisten kesken. Erityises-
ti koulun tehtävänä on luottamuksen rakentaminen lapsiin ja nuoriin ja 
sellaisen turvallisen ympäristön luominen, jossa myös vaikeat asiat voi 
ottaa puheeksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että erillisen toimintasuunni-
telman sijaan valtioneuvoston toimenpideohjelman sekä THL:n ohjeis-
tuksen mukainen ennaltaehkäisevä ja muu aktiivinen toiminta vastaa 
tehokkaimmin tyttöjen ympärileikkauksiin puuttumiseen peruskouluissa. 
Tätä tukeva tiedottaminen, koulutus ja yhteistyö eri toimialojen sisällä ja 
välillä sekä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on tärkeää ympärileikkaus-
ten ehkäisemiseksi. Tiedotusta tehostaakseen kaupunki voi nimetä 
koordinoivan tahon, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta. 
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Käsittely

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään uusi kohta 12, että laaditaan toimintaohjelma 
THL:n toimintaohjelman suosituksen mukaisesti (omana lisäyksenä  
"tyttöjen"), jossa todetaan (s.72), että "johtavat viranhaltijat, luottamus-
henkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, jois-
sa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkai-
ta, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkos-
tot tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.

Kannattaja: Dani Niskanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kohta 12, että laaditaan toimintaohjelma 
THL:n toimintaohjelman suosituksen mukaisesti (omana lisäyksenä  
"tyttöjen"), jossa todetaan (s.72), että "johtavat viranhaltijat, luottamus-
henkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, jois-
sa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkai-
ta, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkos-
tot tyttöjen sukuelinten  silpomisen estämiseksi.

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Vesa Kork-
kula, Tiina Larsson, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Pia Kopra, Dani Niskanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Petra Malin

Poissa: 2
Ville Jalovaara, Emma Kari

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 6–4. Tyhjää äänesti 1. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi
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§ 533
V 25.9.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisää-
tiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Paka-
risen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan hanketta Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien Kannelkodin, 
Pakilakodin ja Mariankodin tilojen kehittämiseksi hoitoyksiköiden vaa-
timusten mukaisiksi.    

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
kiympäristön toimialalla asemakaavoituspalvelu ja asuntotuotantopal-
velu tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kanssa Helsingin Seniorisäätiön käy-
tössä olevien kiinteistöjen kehittämisessä. Tavoitteena on varmistaa 
tarpeita vastaavat tilat ikääntyneiden palveluille ja hoidolle Haagan ja 
Kaarelan alueilla.       



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 80 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/13
26.08.2019

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

Suunnitteluvaiheessa parhaana vaihtoehtona on nähty Pohjois-Haagan 
(Lassila) Hopeatien alueen nykyisiä yksikköjä monipuolisempi palvelu-
keskus, joka korvaisi Mariankodin ja Kannelkodin. Myös Pakilakodin si-
joittumista Hopeatielle selvitetään. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite__

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 310

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Hankenumero 5264_179

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asemakaavoituspalvelu tekee Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä 
koskevassa suunnittelussa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan, 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja asuntotuotantopalvelun 
kanssa. Tavoitteena on varmistaa ikääntyneiden palveluille ja hoidolle 
tulevia tarpeita vastaavat tilat Haagan ja Kaarelan alueilla.  

Seniorisäätiön nykyisten kiinteistöjen kehittäminen tuleviin vanhuspal-
velun tarpeisiin sopiviksi on osoittautunut haastavaksi. Nykyisistä si-
jainneista Pohjois-Haagan (Lassila) Hopeatien alue on nähty tulevan 
toiminnan tarpeisiin parhaiten soveltuvana sijaintina nykyisiä yksikköjä 
monipuolisemmalle ja Seniorisäätiön palveluja integroivalle palvelukes-
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kukselle. Hopeatien alueella on Seniorisäätiön kiinteistön ohella mah-
dollisuus samassa yhteydessä selvittää nykyisten Hekan kiinteistöjen 
kehittämistä. 

Alueen kaavamuutoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun sosiaali- ja 
terveystoimialan ja Hekan tavoitteet ja suunnitelmat tarkentuvat. Kau-
punkikuvallisista asioista ja uuden rakentamisen sijoittamisesta alueelle 
neuvotellaan hankkeen suunnittelun edistyessä. Mikäli hankkeessa 
edetään kaavamuutokseen ja toteutukseen, muiden Seniorisäätiön ny-
kyisin hallinnoimien kiinteistöjen osalta voidaan tutkia mahdollisuuksia 
sijoittaa niihin muita julkisia palveluja tai asumista. Tämä voi tapahtua 
ko. kiinteistöjen korjaamisen, käyttötarkoitusten muutosten tai uudisra-
kentamisen kautta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2019 § 125

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta. 

Vuosien varrella on yritetty ratkoa Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittä-
mistä. Rakennuksia on vaikea muuttaa monipuolisen palvelukeskuksen 
konseptin mukaisiksi ryhmäkodeiksi. Ryhmäkodeiksi huonosti soveltu-
vat tilat sekä laajentumiseen ja toimintaan soveltumattomat tontit ovat 
estäneet kiinteistöjen kehittämisen. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on valmistellut erilaisia vaih-
toehtoja yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Alustava suunni-
telma koskee rakennuksia Hopeatiellä Haagassa. Uuden suunnitelman 
tavoitteena on, että Hekan Hopeatien palvelutaloa laajennettaisiin mo-
nipuoliseksi palvelukeskukseksi ja sen viereen rakennettaisiin asuinta-
loja ikääntyneille. Pohjois-Haagan monipuolinen palvelukeskus korvaisi 
Mariankodin ja Kannelkodin. Myös Pakilakodin sijoittumista Hopeatielle 
selvitetään.
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Suunnitteilla on nyt asian jatkotyöstäminen ja suunnitelman tarkenta-
minen kaavoitukselle. Kaavamuutoksen yhteydessä on mahdollista 
kaavoittaa alueelle suurempi kampus, johon on tavoitteena sijoittaa tar-
vittavat toiminnot.

Alueen kaavamuutosta ei ole vielä tehty. Sen valmistuessa myös selvi-
ää hankkeen rakennusoikeus sekä se, kuinka suuri rakennus on mah-
dollista toteuttaa."

21.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 534
V 25.9.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen 
mielenterveystyön lisäämisestä

HEL 2019-004553 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan moniammatillisen mielenterveystyön vahvistamista lisäämällä 
psykologeja terveysasemille. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perusterveydenhuol-
lossa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kokonaisuus aikuisi-
käisille muodostuu terveysasemien mielenterveystyöstä, terveysasemil-
la toimivista mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajista, psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon liikkuvista akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryh-
mistä sekä terveysasemille jalkautuvista psykiatreista.

Helsingin uudistetussa terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toiminta-
mallissa se työntekijä, johon asiakas ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä, 
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vastaa asiakkaan palvelu- ja hoitoonohjauksesta. Tarvittaessa asiak-
kaalle nimetään yhteyshenkilö, joka koordinoi eri ammattilaisten anta-
maa hoitoa. Ammattilaiset tekevät työtään yhdessä toistensa ja asiak-
kaan kanssa erilaisissa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyissä tii-
meissä ja verkostoissa. Yhteisen työn tekeminen konkretisoituu joko 
yhdessä rakennuksessa tai verkostomaisena toimintatapana ja edellyt-
tää toimivia konsultaatiokanavia.

Mielenterveyspalvelut on järjestetty Helsingissä valtakunnallisten suosi-
tusten mukaisesti porrasteisesti eli perusterveydenhuollossa hoidetaan 
lievät ja keskivaikeat mielenterveyshäiriöt. Esimerkiksi valtaosa lievään 
tai keskivaikeaan depressioon sairastuneista potilaista voidaan hoitaa 
perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan, 
tai mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan, vastaanotoilla konsultoivan 
psykiatrin tuella.

Helsingin terveysasemilla toimii 36 psykiatria- ja päihdepalvelujen mie-
lenterveys- ja päihdesairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien vastaanotoille 
ohjaudutaan terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän 
hoidon tarpeen arvion jälkeen. Myös esimerkiksi neuvolasta tai lasten-
suojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä asiakkaita vastaanotoille.

Vuonna 2018 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat hoitivat 13 000 
eri potilasta. Lievien ja keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäi-
riöiden hoidon lisäksi he tarjoavat apua elämänkriiseihin sekä alkoholin 
varhaisvaiheen riskikäyttöön ja haitalliseen käyttöön liittyviin ongelmiin. 
Sairaanhoitajien tehtäviin kuuluu myös ajokelpoisuuden arviointi, 
ADHD-arviot ja ns. lievät unilääke- ja bentsodiatsepiinivieroitukset. Po-
tilaiden arviointi ja hoito toteutetaan kansallisten Käypä hoito -suositus-
ten mukaisesti. Toiminta sisältää mm. erilaisia seulontatestejä, psykoe-
dukaatiota, psykoterapeuttisia interventioita ja ryhmämuotoista hoitoa. 
Sairaanhoitajilla on suora konsultaatioyhteys psykiatria- ja päihdepalve-
luihin, jonne he tarvittaessa myös ohjaavat erikoissairaanhoidon tar-
peessa olevat potilaat.

Osa potilaista ohjataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) nettiterapiaan. Vuonna 2018 IT-psykiatriassa hoidettiin 1 112 
helsinkiläistä.

Kalasataman, Malmin, Laakson ja Vuosaaren akuuttipsykiatrian polikli-
nikoiden liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmät (aiemmin 
yleispsykiatrian ja päihdehoidon konsultaatiotyöryhmät) tarjoavat apua 
ja konsultaatiota kaikkialle peruspalveluihin, lastensuojeluun, asumis-
palveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arkipäivän kuluessa avun-
pyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä vakavissa psykiatrisis-
sa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. Liikkuvissa työryhmis-
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sä on 42 työntekijää, joista yhdeksän on psykologeja. Psykiatria- ja 
päihdepalvelut on tehostanut moniammatillisten työryhmien toimintaa 
THK-mallin mukaisesti perusterveydenhuollon tukena: vuonna 2018 
hoidettiin noin 3 100 potilasta ja tammi-maaliskuussa 2019 palvelua on 
tarjottu jo 1 600 potilaalle.

Myös jalkautuvien psykiatrien tukea tarjotaan jokaiselle terveysasemal-
le. Vuonna 2018 konsultaatiota annettiin noin tuhannen asiakkaan hoi-
toon. 

Lisäksi perusterveydenhuollon matalan kynnyksen mielenterveyspalve-
lujen saatavuutta vahvistetaan elokuussa Myllypuron terveysaseman 
(keväästä 2020 alkaen terveys- ja hyvinvointikeskus) yhteyteen avatul-
la helsinkiläisten nuorten ja aikuisikäisten palvelupisteellä. Palvelupis-
teeseen kohdennetaan uusia psykologin vakansseja. Palvelu laajenne-
taan Myllypuron jälkeen kaikkien terveysasemien asiakkaille ja toimin-
nasta vastaa psykiatria- ja päihdepalvelut. Toiminnan suunnittelussa on 
hyödynnetty Espoon ja Vantaan palvelujen järjestämismalleja ja koke-
muksia. Asiakkaita voidaan ohjata alkuarvion jälkeen palvelupisteestä 
suoraan mm. lyhytpsykoterapiaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 
kiinnittänyt huomiota Myllypurosta saatavien tulosten huolelliseen ar-
viointiin.  

Sosiaali- ja terveystoimialalla on 152 psykologin vakanssia (tilanne 
1.4.2019, mukaan lukien johtavat ja vastaavat psykologit, ei sisällä yh-
deksää neuropsykologin vakanssia), jotka jakaantuvat seuraavasti:

 psykiatria- ja päihdepalveluissa 62 vakanssia
 perheneuvoloissa ja neuvolan psykologipalveluissa 58 vakanssia
 lastensuojelussa ja lastenkotitoiminnassa 20 vakanssia
 maahanmuuttajapalveluissa 7 vakanssia
 kehitysvammapoliklinikalla 5 vakanssia.

Psykiatria ja päihdepalvelujen nuorisoasema palvelee lääkärien, sai-
raanhoitajien, osastonhoitajan, perhe- ja sosiaaliterapeuttien, johtavan 
sosiaalityöntekijän ja ohjaajien sekä psykologin moniammatillisena yk-
sikkönä. Yksikköä on tarkoitus vahvistaa toisen psykologin työpanok-
sella. 

Psykologien työstä merkittävä osa on psykologisia interventioita, arvioi-
ta ja tutkimuksia. Lisäksi psykologit työskentelevät osana moniammatil-
lista tiimiä, tuovat työryhmälle psykologista tietoa ja ymmärrystä asiak-
kaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Keskeinen 
osa psykologien tehtävistä sisältää myös konsultointi-, koulutus- ja ke-
hittämistehtäviä.
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Psykologien vakanssien lisäksi toimialalla on 27 psykoterapeutin va-
kanssia, jotka on sijoitettu vauvaperhetyöhön, pariterapiapalveluihin ja 
perhekuntoutukseen. Kahdeksan perheterapeutin vakanssia on nuori-
soasemalla ja perheiden päihdekuntoutuksessa. 

Psykoterapeuttivakanssien lisäksi valtaosalla psykiatria- ja päihdepal-
velujen henkilöstöstä on joko psykoterapeutin ammattinimikkeeseen oi-
keuttava koulutus tai ammatillisena täydennyskoulutuksena muita psy-
koterapian menetelmäkoulutuksia. Esimerkiksi terveysasemilla työs-
kentelevistä mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajista yli puolet on käy-
nyt kaupungin järjestämän lyhytpsykoterapiakoulutuksen ja muut eri-
tyyppisiä perheterapian ja kognitiivisen tai ratkaisukeskeisen psykote-
rapian koulutuksia. Työntekijöiden täydennyskoulutus ja työnohjaus on 
jatkuvaa.

Eri ammattiryhmien osaamista hyödynnetään asiakkaan hoidossa 
työskentelemällä asiakkaan tarpeiden mukaan kootuissa työryhmissä. 
Moniammatillinen työote toteutuu eri ammattiryhmien jäsenten välisenä 
työryhmätyönä, työparityöskentelynä, konsultaationa ja neuvontana. 
Moniammatillisen työn työohjeet on sisällytetty työyksiköiden prosessi-
kuvauksiin, hoito-ohjelmiin ja hoitoketjuihin sekä työntekijöiden pereh-
dytykseen. Myös työntekijöiden täydennyskoulutus ja työnohjaus toteu-
tetaan usein moniammatillisesti.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2019 § 144
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HEL 2019-004553 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ym. terveysasemien moniam-
matillista mielenterveystyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perusterveydenhuollossa toteu-
tettavan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kokonaisuus ai-
kuisikäisille muodostuu terveysasemien mielenterveystyöstä, terveysa-
semilla toimivista mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajista, psykiatri-
sen erikoissairaanhoidon liikkuvista akuutti-, arviointi- ja konsultaatio-
työryhmistä sekä terveysasemille jalkautuvista psykiatreista.

Helsingin uudistetussa terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toiminta-
mallissa se työntekijä, johon asiakas ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä, 
vastaa asiakkaan palvelu- ja hoitoonohjauksesta. Tarvittaessa asiak-
kaalle nimetään yhteyshenkilö, joka koordinoi eri ammattilaisten anta-
maa hoitoa. Ammattilaiset tekevät työtään yhdessä toistensa ja asiak-
kaan kanssa erilaisissa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyissä tii-
meissä ja verkostoissa. Yhteisen työn tekeminen konkretisoituu joko 
yhdessä rakennuksessa tai verkostomaisena toimintatapana ja edellyt-
tää toimivia konsultaatiokanavia.

Mielenterveyspalvelut on järjestetty Helsingissä valtakunnallisten suosi-
tusten mukaisesti porrasteisesti eli perusterveydenhuollossa hoidetaan 
lievät ja keskivaikeat mielenterveyshäiriöt. Esim. valtaosa lievään tai 
keskivaikeaan depression sairastuneista potilaista voidaan hoitaa pe-
rusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan, tai 
mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan, vastaanotoilla konsultoivan 
psykiatrin tuella.

Helsingin terveysasemilla toimii myös 36 psykiatria- ja päihdepalvelujen 
mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien vastaanotolle 
ohjaudutaan terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän 
hoidon tarpeen arvion jälkeen. Myös esim. neuvolasta tai lastensuoje-
lusta voidaan ohjata aikuisikäisiä asiakkaita vastaanotoille.

Vuonna 2018 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat hoitivat 13 000 
eri potilasta. Lievien ja keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäi-
riöiden hoidon lisäksi he tarjoavat apua elämänkriiseihin sekä alkoholin 
varhaisvaiheen riskikäyttöön ja haitalliseen käyttöön liittyviin ongelmiin. 
Sairaanhoitajien tehtäviin kuuluu myös ajokelpoisuuden arviointi, 
ADHD-arviot ja ns. lievät unilääke- ja bentsodiatsepiinivieroitukset. Po-
tilaiden arviointi ja hoito toteutetaan kansallisten Käypä hoito -suositus-
ten mukaisesti sisältäen mm. erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatio-
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ta, psykoterapeuttisia interventioita ja ryhmämuotoista hoitoa. Sairaan-
hoitajilla on suora konsultaatioyhteys psykiatria- ja päihdepalveluihin, 
mihin he tarvittaessa myös ohjaavat erikoissairaanhoidon tarpeessa 
olevat potilaat.

Osa potilaista ohjataan HUSin nettiterapiaan. Vuonna 2018 IT-psykiat-
riassa hoidettiin 1 112 helsinkiläistä.

Kalasataman, Malmin, Laakson ja Vuosaaren akuuttipsykiatrian polikli-
nikoiden liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmät (aiemmin 
yleispsykiatrian ja päihdehoidon konsultaatiotyöryhmät) tarjoavat apua 
ja konsultaatiota kaikkialle peruspalveluihin, lastensuojeluun, asumis-
palveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arkipäivän sisällä avunpyyn-
nöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä vakavissa psykiatrisissa 
kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. Liikkuvissa työryhmissä 
on 42 työntekijää, joista yhdeksän on psykologeja. Psykiatria- ja päih-
depalvelut on tehostanut moniammatillisten työryhmien toimintaa THK-
mallin mukaisesti perusterveydenhuollon tukena: vuonna 2018 hoidet-
tiin noin 3 100 eri potilasta ja tammi-maaliskuussa 2019 palvelua on 
tarjottu jo 1 600 eri potilaalle.

Myös jalkautuvien psykiatrien tukea tarjotaan jokaiselle terveysasemal-
le. Vuonna 2018 konsultaatiota annettiin noin 1 000 terveysaseman 
asiakkaan hoitoon. 

Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi perusterveydenhuollon matalan 
kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan kuluvan 
vuoden elokuussa Myllypuron terveysaseman (keväästä 2020 alkaen 
terveys- ja hyvinvointikeskus) yhteyteen avattavalla helsinkiläisten 
nuorten ja aikuisikäisten palvelupisteellä. Palvelupisteeseen kohdenne-
taan uusia psykologin vakansseja. Palvelu laajennetaan Myllypuron jäl-
keen kaikkien terveysasemien asiakkaille ja toiminnasta vastaa psykiat-
ria- ja päihdepalvelut. Toiminnan suunnittelussa on hyödynnetty Es-
poon ja Vantaan palvelujen järjestämismalleja ja kokemuksia, ja asiak-
kaita voidaan ohjata alkuarvion jälkeen palvelupisteestä suoraan mm. 
lyhytpsykoterapiaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on 152 psykologin vakanssia (tilanne 
1.4.2019, mukaan lukien johtavat ja vastaavat psykologit, ei sisällä yh-
deksää neuropsykologin vakanssia), jotka jakaantuvat palveluittain 
seuraavasti:

 psykiatria- ja päihdepalveluissa 62 vakanssia
 perheneuvoloissa ja neuvolan psykologipalveluissa 58 vakanssia
 lastensuojelussa ja lastenkotitoiminnassa 20 vakanssia
 maahanmuuttajapalveluissa 7 vakanssia
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 kehitysvammapoliklinikalla 5 vakanssia.

Nuorisoasemalle resursoidaan lisävakansseja vuoden 2019 aikana.

Psykologien työstä merkittävä osa on psykologisia interventioita, arvioi-
ta ja tutkimuksia. Sen lisäksi he työskentelevät osana moniammatillista 
tiimiä tuoden työryhmälle psykologista tietoa ja ymmärrystä asiakkaan 
hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Keskeinen osa psyko-
logien tehtävistä muodostuu myös konsultointi-, koulutus- ja kehittämis-
tehtävistä.

Psykologien vakanssien lisäksi toimialalla on 27 psykoterapeutin va-
kanssia, jotka on sijoitettu vauvaperhetyöhön, pariterapiapalveluihin ja 
perhekuntoutukseen sekä kahdeksan perheterapeutin vakanssia, jotka 
ovat nuorisoasemalla ja perheiden päihdekuntoutuksessa. 

Psykoterapeuttivakanssien lisäksi valtaosalla psykiatria- ja päihdepal-
velujen henkilöstöstä on joko psykoterapeutin ammattinimikkeeseen oi-
keuttava koulutus tai ammatillisena täydennyskoulutuksena muita psy-
koterapian menetelmäkoulutuksia. Esimerkiksi terveysasemilla työs-
kentelevistä mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajista yli puolet on käy-
nyt kaupungin järjestämän lyhytpsykoterapiakoulutuksen ja muut eri-
tyyppisiä perheterapian ja kognitiivisen tai ratkaisukeskeisen psykote-
rapian koulutuksia. Työntekijöiden täydennyskoulutus ja työnohjaus on 
jatkuvaa.

Eri ammattiryhmien osaamista hyödynnetään asiakkaan hoidossa 
työskentelemällä asiakkaan tarpeiden perusteella kootuissa työryhmis-
sä. Moniammatillinen työote toteutuu eri ammattiryhmien jäsenten väli-
senä työryhmätyönä, työparityöskentelynä, konsultaationa ja neuvon-
tana. Moniammatillisen työn työohjeet on sisällytetty työyksiköiden pro-
sessikuvauksiin, hoito-ohjelmiin ja hoitoketjuihin sekä työntekijöiden pe-
rehdytykseen. Myös työntekijöiden täydennyskoulutus ja työnohjaus to-
teutetaan usein moniammatillisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että Myllypuron terveysa-
seman kokeilun tulokset arvioidaan huolellisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita.”

Käsittely

18.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Hannu Tuominen: Esitän lisättäväksi lausuntoehdotuksen vii-
meisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia 
jälkeen: "Lautakunta pitää tärkeänä, että Myllypuron terveysaseman 
kokeilun tulokset arvioidaan huolellisesti."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali-ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
pohjalta:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Hannu Tuominen)

Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Ei-äänet: 6
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Leo Bergman, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 6 - 4 (tyhjää 3).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

04.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sami Keränen, ensilinjan palvelujen päällikkö, puhelin: 310 49931

sami.keranen(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 535
V 11.9.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2019-008314 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Mithikulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Minna-Elisa Luostarisen käräjäoikeuden lautamieheksi 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta 
esittää Minna-Elisa Luostarista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Mithikulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee __________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Hanna Mithikun (Vas.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Hanna Mithiku pyytää 6.8.2019 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta uusien työtehtävien vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 507

HEL 2019-008314 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.08.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 94 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/16
26.08.2019

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

§ 536
V 11.9.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -
hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö)

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteestä 1 ilmenevälle KTYA-korttelialu-
eelle ja siihen liittyville VP/s -alueille sijoittuville maanalaisille alueille 
vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.

Käsittely

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan valmisteluun siten, että luovutusperiaatteet 
tuodaan käsittelyyn kaavan mahdollisen hyväksymisen jälkeen. Tässä 
yhteydessä esittelytekstissä avataan tarkemmin tämän erityisen arvok-
kaan tontin hinnoitteluperusteita. 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia 
Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausesityksen kartat / Garden Helsinki
2 Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet / Garden Helsinki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-
ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisäl-
tää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan 
monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrasta-
miseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravin-
tolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysä-
köintilaitoksen. Yhteensä hanke käsittää noin 190 000 k-m² kerrosalaa.

Kaupunginhallitus on 24.6.2019, 486 § päättänyt alueen varaamisesta 
Projekti GH:lle Garden Helsinki -hanketta varten.  

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Garden Helsinki -hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2010. Suun-
nittelun alkuvaiheessa hankkeelle päätettiin tehdä kaksivaiheinen va-
raus. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli mahdollistaa hankkeen 
tutkimista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan, Mäntymäki–Kisahalli -
alueelle ja Nordenskiöldinkadun alueelle. Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
oli tarkoitus täsmentää alue ja jatkaa suunnittelua valitulla alueella.

Suunnitteluvaraus 2015

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015, 525 § varata Projekti GH Oy:lle 
Helsingin Töölön (Mäntymäki–Kisahalli) alueelta noin 60 715 m²:n suu-
ruisen alueen Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua varten. Varauk-
sen tarkoituksena oli hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvit-
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täminen varauksen kohteena olevalla alueella. Varauksensaaja oli vel-
vollinen tekemään vaihtoehtoisen hankesuunnitelman Nordenskiöldin-
kadulle Helsingin jäähallin läheisyyteen. Suunnittelun edellytettiin ta-
pahtuvan yhteistyössä kaupungin eri virastojen, museoviraston sekä 
Pisararadan suunnitteluryhmän kanssa. Varauspäätökseen sisältyi li-
säksi erinäisiä vaikutusten arviointiin ja selvitysten laatimiseen liittyviä 
ehtoja.

Suunnitteluvaraus 2016

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, 655 § varata Projekti GH Oy:lle 
Helsingin Töölön alueelta noin 69 300 m²:n suuruiset maanpäälliset ja 
noin 83 000 m²:n suuruiset maanalaiset alueet Garden Helsinki -hank-
keen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittämistä ja varmista-
mista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta varten 31.12.2018 
saakka.

Varausehtojen mukaisesti hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytys-
ten selvittäminen ja varmistaminen sekä asemakaavan muutos on teh-
tävä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri virastojen, museoviraston 
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympias-
tadionin ja Sonera Stadionin (nyk. Telia 5G Areena) omistajien ja toi-
minnanharjoittajien kanssa.

Varauksessa todettiin, että luovutettava alue määräytyy lopullisesti ym-
päröivien kiinteistöjen sekä toiminnanharjoittajien (kuten Jääkenttäsää-
tiö, Helsinki Stadion Oy ja Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnittelu-
yhteistyön, järjestettävän arkkitehtuurikutsukilpailun ja kaavoituksen pe-
rusteella. Varauksessa edellytettiin, että alueen hankkeita ja Töölön 
pallokenttäkokonaisuutta tulee kehittää siten, että hankkeiden toimin-
taedellytykset alueella säilyvät. Jalkapallon toimintaedellytysten säily-
minen alueella heikentymättöminä tuli myös ratkaista suunnittelun osa-
na. Edelleen varauspäätöksen mukaan tarkoitus oli tutkia Helsingin 
jäähallin suojeleminen, purkaminen tai integroiminen Garden Helsinki -
hankkeeseen.

Suunnitteluvarauksen tarkennus 2018

Kaupunginhallitus päätti 8.1.2018, 14 § muuttaa ja täydentää Projekti 
GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten tekemäänsä suunnitteluva-
rauspäätöstä. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä varausaluetta tarkennettiin hank-
keesta käydyn arkkitehtuurikilpailun perusteella. Päätöksen mukaan 
Helsingin vanha jäähalli integroidaan lähtökohtaisesti osaksi hanketta 
siten, että se saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla on 
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mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtumakäyt-
töä.

Päätöksessä edellytettiin, että hankkeen suunnittelussa ja toteutukses-
sa tulee pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheuttamat hai-
tat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausaluetta ympäröivien kiinteis-
töjen muille käyttäjille ja ympäristölle. Lisäksi päätöksessä edellytettiin, 
että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia sii-
tä, että mainittujen toimijoiden, erityisesti jalkapallon, toimintaedellytyk-
set alueella säilyvät tai paranevat tulevaisuudessa.

Edelleen päätöksessä edellytettiin, että Pisararadan ratasuunnitelma ja 
Pisararataa varten laadittu asemakaava nro 12290 on huomioitava 
Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 

Kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluja tekemään selvityksen kaupungin käyttötalouteen aiheutuvista 
kustannuksista, mikäli jäähalli ja sen harjoitushalli eivät enää ole nyky-
hinnoilla kaupungin ja seurojen käytettävissä ja mistä tarvittavat jää-
kenttätilat löytyvät. Samalla kaupunginhallitus kehotti Jääkenttäsäätiötä 
tekemään selvityksen sen taloudelle aiheutuvista muutoksista jäähallin 
luovuttamisen myötä.

Varauspäätös 2019

Kaupunginhallitus on 24.6.2019, 486 § päättänyt alueen varaamisesta 
Projekti GH:lle Garden Helsinki -hanketta varten. Päätöksessä kau-
punginhallitus on lisäksi edellyttänyt, että kaupunginhallitukselle toimi-
tetaan selvitys muualta varattavien tonttien asuntorakennusoikeuden 
käytöstä ja taloudellisesta merkityksestä hankkeen kokonaisuudelle.

Arkkitehtuurikutsukilpailu

Projekti GH Oy käynnisti 20.10.2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Garden Helsinki -hankkeen arkki-
tehtuurista, maanpäällisestä massoittelusta ja kaupunkikuvallisesta rat-
kaisusta sekä maanalaisten tilojen sijoittamisesta ajoyhteyksineen ark-
kitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää arvokkaalle 
rakennuspaikalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvalliselta sovituksel-
taan korkeatasoinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma asemakaavoi-
tuksen ja toteutuksen pohjaksi.

Arvioinnin perusteella kilpailun palkintolautakunta päätti asettaa en-
simmäiselle sijalle ehdotuksen ”Skrinnari”, joka oli Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy:n laatima ehdotus. Samalla palkintolautakunta esitti, että 
suunnittelua jatketaan yhdessä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa 
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ja kehitetään palkintolautakunnan antamien jatkosuunnitteluohjeiden 
pohjalta.

Asemakaavoitus

Helsingin yleiskaavassa 2016 aluetta koskee sekä kantakaupunkimer-
kintä (C2) että virkistys- ja viheraluemerkintä. Helsingin maanalaisessa 
yleiskaavassa nro 11830 on varausalueelle merkitty Pohjoisen Stadion-
tien eteläpäästä Eläintarhan kentälle johtava maanalainen tila.

Pääasiallista uudisrakentamisen aluetta koskee asemakaava no 2261 
(vahvistettu 17.6.1942), jonka mukaan alue on urheilualuetta sekä puis-
toalueita. Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan 
ajotunnelin alueilta koskee Eläintarhan alueen asemakaava no 447 
(vahvistettu 23.10.1906) sekä Pisararadan kaava 12290 (hyväksytty 
17.6.2015). Puistoalueita koskee pieniltä osin myös Olympiastadionin 
vanha asemakaava no 1562 (vahvistettu 9.12.1935) ja asemakaava 
12301 (hyväksytty 26.8.2015).

Hankkeen myötä alueella on vireillä asemakaavan muutos. 
Kaupunkiympäristölautakunta on 16.4.2019, 201 § esittänyt Helsinki 
Garden (Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta) -
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asema-
kaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri palvelujen, 
Garden Helsinki -hankkeen sekä muiden viranomaisten ja alueen toimi-
joiden kanssa. Kaava mahdollistaa monitoimiareenan sekä muiden ta-
pahtuma-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden, toimistojen, asuntojen ja 
majoitustilojen sekä pysäköintilaitosten rakentamisen alueelle. Lisäksi 
kaava mahdollistaa ajotunnelin rakentamisen alueelle Vauhtitien suun-
nasta. Asemakaavan arvioitu käsittelyaika kaupunginvaltuustossa on 
vuoden 2019 aikana.

Rahoitus- ja toimintasuunnitelma

Projekti GH Oy on esittänyt hankkeen alustavan rahoitus- ja toiminta-
suunnitelman kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelulle varauksen valmistelun yhteydessä. 

Lopullinen rahoitusta ja toteutusta koskeva suunnitelma sijoittaja-, 
omistaja-, käyttäjä-, rakennuttaja- ja urakoitsijatahoineen tulee esittää 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle ennen kiinteistöjen 
luovuttamista. 

Garden Helsinki -hankkeeseen perustettavan kiinteistöyhtiön omistavat 
rakennusaikaiset rahoittajat vastaten kiinteistöhallinnosta ja -operoin-
nista.
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Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet

Hankkeen toteutumisedellytysten varmistamiseksi on tarpeellista, että 
hankkeella on mahdollisuus valita sen rahoituksen ja muiden seikkojen 
kannalta järkevin tontinhallintamuoto, joko ostaminen tai vuokraaminen 
osto-oikeudella. Hankkeen sijoittajien kannalta tonttien ostomahdolli-
suus on merkittävä asia, joka edistää osaltaan hankkeen toteutumista.

Tässä vaiheessa vahvistetaan vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperi-
aatteet KTYA-korttelialueelle ja siihen liittyville maanalaisille alueille 
(VP/s -alueille sijoittuvat alueet). Alueet on määritelty liitteessä 1. Hel-
singin jäähallin alueelle osoitetun YU-korttelialueen luovutusperiaatteet 
käsitellään myöhemmin erikseen, kun jäähallia koskevat selvitykset on 
tehty. 

Varausalueesta KTYA-korttelialue luovutetaan varauksensaajan valin-
nan mukaan joko vuokraamalla 5 vuoden osto-oikeuksin tai myymällä. 
VP/s -alueilla olevat maanalaiset tilat sekä hankkeen pysäköintilaitok-
seen johtavan VP/s -alueella kulkevan maanalaisen huolto- ja pelastu-
syhteyden kaupunki luovuttaa vain vuokraamalla pitkäaikaisesti eikä 
niiden vuokrauksiin sisällytetä osto-oikeutta.

Vuokran määräytyminen

Siltä osin kuin varausalue luovutetaan vuokraamalla, vuosivuokrat 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin pistelu-
kua 1959 vastaavina kerrosneliömetrihintoina:

- asuintilat 1 400 euroa
- maanpäälliset liike- ja ravintolatilat 550 euroa
- maanalaiset liike- ja ravintolatilat 400 euroa
- päivittäistavarakauppa 600 euroa
- maanalaiset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 140 euroa
- maanpäälliset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 225 euroa
- toimistotilat 600 euroa
- hotelli 600 euroa
- pysäköinti 75 euroa.

Pysäköinnistä peritään vuokraa vain siltä osin kuin se ei palvele välit-
tömästi ja ainoastaan varausalueen omia toimintoja. Vuokra sidotaan 
elinkustannusindeksiin. Vuokraa peritään kaikesta asemakaavaan 
merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan kaavan sallimaa kerrosa-
laa enemmän, rakennusluvan tai poikkeamispäätöksen osoittamas-
ta/sallimasta kerrosalasta.

Asemakaavaan merkittyyn kerrosalaan sisältyvät tekniset ja muut apu-
tilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötarkoitusta ne palvelevat. 
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Alueet vuokrataan korkeintaan 31.12.2100 saakka.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan vuosi-
vuokra on asuntotontin osalta 4 % ja muiden tonttien osalta 5 % niiden 
laskennallisesta hinnasta. 

Vuokrauksiin sisältyvä osto-oikeus

Osto-oikeus on voimassa viisi (5) vuotta vuokra-ajan alkamisesta lu-
kien.

Osto-oikeutta koskevat ehdot määritellään samoin periaattein kuin jäl-
jempänä esitetyt myyntiperiaatteet. Kauppahinta ei kuitenkaan saa täs-
sä tapauksessa olla pienempi kuin jos varauksensaaja ostaisi alueet 
suoraan.

Myyntiperiaatteet

Siltä osin kuin varausalue luovutetaan myymällä, määrätään kauppa-
hinta pitäen perusteena seuraavia kerrosneliömetriltä perittäviä yksik-
köhintoja:

- asuintilat 1 400 euroa
- maanpäälliset liike- ja ravintolatilat 550 euroa
- maanalaiset liike- ja ravintolatilat 400 euroa
- päivittäistavarakauppa 600 euroa
- maanalaiset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 140 euroa
- maanpäälliset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 225 euroa
- toimistotilat 600 euroa
- hotelli 600 euroa
- pysäköinti 75 euroa.

Pysäköinnistä peritään kauppahintaa vain siltä osin kuin se ei välittö-
mästi ja ainoastaan palvele varausalueen omia toimintoja.

Yksikköhinnat sidotaan elinkustannusindeksiin ”lokakuu 1951 = 100” si-
ten, että luovutushetkellä edellä mainittuja yksikköhintoja verrataan 
tammikuun 2021 pistelukuun ja siten, että tästä muutoksesta huomioi-
daan vain indeksin nousu. Siten kauppahinnan perusteena käytetään 
aina vähintään edellä mainittuja yksikköhintoja. Kauppahintaa peritään 
kaikesta asemakaavaan merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan 
kaavan sallimaa kerrosalaa enemmän, rakennusluvan tai poikkeamis-
päätöksen osoittamasta kerrosalasta.

Tekniset ja muut aputilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötar-
koitusta ne palvelevat. Kaupungilla on oikeus periä varausalueesta li-
säkauppahintaa, mikäli sille toteutetaan kauppahinnan perusteena ol-
lutta määrää enemmän kerrosalaa tai mikäli kauppahinnan perusteena 
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olleen kerrosalamäärän sisällä eri käyttötarkoitusten mukaiset osuudet 
muuttuvat.

Omistusasuntotuotannon osalta maksetaan lisäksi asuntojen myynti-
hintaan sidottua lisäkauppahintaa, mikäli asuntojen myyntihinta ylittää 7 
800 euroa/as-hm2. Tästä ylittävästä osasta maksetaan lisäkauppahin-
tana 25 %. 

Arviolausunnot

Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet perustuvat kuntalaissa 
edellytetyllä edellyttämällä tavalla ulkopuoliseen arviolausuntoon. 
Asiassa on pyydetty kahden ulkopuolisen arvioijan lausuntoa. Lausun-
tojen perusteella voidaan todeta, että esitetyt hinnan vastaavat käypiä 
arvoja. 

Arviokirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin 
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä 
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Toimivalta ja delegointi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa. Niin ikään hallin-
tosäännön mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituis-
ten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7 luku 1 § 8 
kohta).

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö päättä-
mään kiinteistön kaupoista sekä tekemään vuokraus-, osto-oikeus ja 
myyntiperiaatteisiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausesityksen kartat / Garden Helsinki
2 Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet / Garden Helsinki

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 513

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.08.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

24.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 202

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Nordenskiöldinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Projekti 
GH Oy:lle (Y-tunnus 2581735-9) varataan Taka-Töölöstä liitteen 1 mu-
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kainen alue Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten seu-
raavasti:

 varausalue on liitteestä 1 ilmenevä asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12572 mukaiset KTYA- ja YU-korttelialueet sekä niihin liitty-
vät VP/s-alueille sijoittuvat maanalaiset alueet, jotka muodostuvat 
kiinteistöistä / sijoittuvat kiinteistöihin 14-9901-100, 14-9903-100 ja 
14-9904-100.

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka 
 varauksessa noudatetaan liitteiden 1-6 ehtoja. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi, että 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oikeute-
taan:

 hyväksymään varauksensaajan lopullinen rahoitus- ja toiminta-
suunnitelman ennen alueen luovuttamista ja

 hyväksymään varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa liitteestä 1 ilmenevälle KTYA-korttelialueelle ja 
siihen liittyville VP/s –alueille sijoittuville maanalaisille alueille vuok-
raus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet (luovutusperiaatteet) liit-
teen 6 mukaisesti ja, että

 maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oi-
keutetaan päättämään vähäisistä muutoksista luovutusperiaatteisiin 
sekä varausalueen kiinteistökaupoista. 

Käsittely

16.04.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 1 toiseksi 
kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Varauksensaajan tulee kuitenkin kustannuksellaan ja yhteistyössä 
kaupungin kanssa tutkia, voidaanko hankkeen kokoa pienentää sen 
toiminnallisuus samalla huomioiden. Mikäli tämän perusteella päädy-
tään muuttamaan edellä mainittua viitesuunnitelmaa, tulee muutettu 
suunnitelma hyväksyttää kaupungilla. Kaupungin hyväksyessä muute-
tun suunnitelman, noudatetaan jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa 
kyseistä viitesuunnitelmaa tai vähintään sen mukaista laatutasoa ja pe-
rusratkaisuja.

Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 21 toiseksi kappa-
leeksi lisätään seuraava teksti:
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Mikäli varausehtojen tarkoittama lopullinen viitesuunnitelma poikkeaa 
olennaisesti 14.2.2019 päivätystä suunnitelmasta, muutosten vaikutuk-
sista muualta varattavan asuinrakennusoikeuden määrään neuvotel-
laan ja päätetään erikseen. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän 
muutetun ehdotuksen.

Hylkäysehdotus:
Mai Kivelä: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapallon 
toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue 
kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatet-
tava.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapal-
lon toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue 
kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatet-
tava.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 1
Leo Stranius

Poissa: 1
Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-2 
(1 tyhjä, 1 poissa).

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katarina Nordberg, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 537
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-008341 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 vapauttaa Matti Koskisen rakentamispalveluliikelaitoksen johtokun-
nan varajäsenen tehtävästä ja

 valitsee Mauno Kempin (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hal-
linto- ja tukipalvelut, tilapalvelut) varajäseneksi (Mirja Heiskarin 
henkilökohtainen varajäsen) rakentamispalveluliikelaitoksen johto-
kuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Matti Koskisen (kaupunginkanslia, hallinto-
osasto, turvallisuus ja valmius) 10.6.2019 § 439 varajäseneksi raken-
tamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan kesäkuussa 2019 alkavaksi 
toimikaudeksi. Matti Koskinen on siirtynyt toisen työnantajan palveluk-
seen.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäseneksi esitetään osit-
tain luottamushenkilöitä ja osittain kaupungin henkilöstöön kuuluvia 
henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 538
Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin 
jäseneksi

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli alkanut.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36178

kalle.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.05.2018 § 121

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
kumppanina Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoi-
tushakuun Innovointiyhteisöstä eli Knowledge and Innovation Commu-
nitystä (KIC) rahoitushakemuksessa ”Mobilus”.

Samalla kansliapäällikkö päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-
osaston kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikön toimimaan kaupun-
gin edustajana kyseisessä rahoitushakemuksessa ja allekirjoittamaan 
hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, että 
liittymisestä mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and In-
novation Community (KIC) verkostoon tulee tehdä erillinen päätös.

Päätöksen perustelut
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EIT tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yrityk-
set, yliopistot ja tutkimuskeskukset, ”osaamisen kolmioksi”, jotta voi-
daan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovoin-
tiyhteisöjä (KIC). Niiden avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyö-
tä paitsi edellä mainittujen tahojen niin myös kaupunkien ja muiden 
toimijoiden välillä.

KIC:ien tuloksena toteutuu innovaatiomyönteisiä ympäristöjä, joissa 
syntyy uusia tuotteita, yrittäjiä, yrityksiä, työpaikkoja ja tutkijoita. KIC 
kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, tuotteistamiseen, 
innovaatioprojekteihin ja kiihdyttämöihin. Yhteisen strategisen sateen-
varjon alla toimintaa voidaan suunnata kohti yhteisiä tavoitteita. Inno-
vaatioyhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat suunnata toimin-
taansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin. 

Tammikuussa 2018 julkaistiin EIT:n rahoitushaku kaupunkiliikkumisen 
innovointiyhteisöstä. Siinä etsitään ratkaisuja älykkääseen, kestävään 
ja läpileikkaavaan liikenteeseen. Helsinki on profiloitunut yhtenä liiken-
teen kehityksen edelläkävijöistä ja lisäksi kaupungin innovaatiomyön-
teisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät paljon kansain-
välistä kiinnostusta. Useista kilpailevista hakemuksista parhaiten Hel-
singin tavoitteisiin sopivaksi arvioitiin Mobilus yhteenliittymä. 

Rahoitushakemuksen valmisteluun on osallistunut noin 50 kumppania 
eri maista. Helsingin kaupunki on osallistunut valmisteluun yhteistyössä 
Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Kaupungin osal-
listumisella rahoitushakuun vahvistetaan Helsingin asemaa älykkään ja 
kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannetaan Helsingin ja 
helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdollistetaan uusien eu-
rooppalaisten yhteistyösuhteiden syntymistä.

Lisätiedot
Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund(a)hel.fi
Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 22.12.2017 § 
118

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 30.6.2017 §:ssä 56 
(HEL 2017–007513) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanke-
toimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voi-
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daan myöntää vuodelle 2017 enintään 35 000 euroa (projektinumero 
1098040001) kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikölle Urban Mobili-
ty Knowledge and Innovation Community (KIC) verkoston rahoitusoh-
jelman hakemuksen valmisteluun. 

Samalla elinkeinojohtaja päätti allekirjoittaa valmistelua koskevan sopi-
muksen.

Mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and Innovation 
Community (KIC) verkostoon liittymisestä tehdään erillinen päätös.

Päätöksen perustelut

Rahoitusohjelman valmisteluun osallistuu noin 50 kumppania eri mais-
ta. Helsingin kaupunki osallistuu valmisteluun yhteistyössä Aalto-ylio-
piston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Valmisteluun osallistuvat 
kumppanit sitoutuvat sopimuksella yhteistyöhön sekä teknillisten, tie-
teellisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden asettamiseen ra-
hoitusohjelman haun valmistelussa.  

Knowledge ja Innovation Communityt (KIC) ovat yhteisöjä, jotka tuovat 
yhteen yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot. Niiden avulla tiivistetään 
Euroopan laajuista yhteistyötä paitsi edellä mainittujen niin myös kau-
punkien välillä. KIC:en lopputuotteena on innovaatiomyönteisiä ympä-
ristöjä, joissa syntyy tuotteita, yrittäjiä ja yrityksiä, tutkijoita sekä työ-
paikkoja. KIC kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, 
tuotteistamiseen ja innovaatioprojekteihin kuin myös kiihdyttämöihin. 
Yhteisen strategisen sateenvarjon alla toimintaa voidaan suunnata koh-
ti yhteisiä tavoitteita. Yhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat 
suunnata toimintaansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön 
tarpeisiin. 

Nyt valmistelussa olevassa kestävän kaupunkiliikkumisen KIC:ssä etsi-
tään ratkaisuja älykkääseen, kestävään ja läpileikkaavaan liikentee-
seen. Kilpailevia verkostoja on useita ja näistä parhaiten Helsingin ta-
voitteisiin sopivaksi on arvioitu Mobilus yhteenliittymä. Helsinki on profi-
loitunut yhtenä liikenteen kehityksen edelläkävijöistä. Myös kaupungin 
innovaatiomyönteisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät 
paljon kansainvälistä kiinnostusta. Helsingin osallistumisella Mobilus 
KIC:n strategiseen valmisteluun varmistetaan, että yhteistyöverkoston, 
jos se saa rahoituksen, toiminta on Helsingin liikkumisen kehittämisen 
tavoitteiden mukaista. Osallistumisella vahvistettaisiin Helsingin ase-
maa älykkään ja kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannet-
taisiin Helsingin ja Helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdol-
listettaisiin uusien yhteistyösuhteiden syntymistä Suomen ulkopuolella.

Lisätiedot
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Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571
mirja.eklund(a)hel.fi

Kalle Toivonen, Projektipäällikkö, puhelin: 310 36178
kalle.toivonen(a)hel.fi
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§ 539
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2019-008168 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kolme toimitusinsinöörin virkaa ja tutkijan vi-
ran kaupunkiympäristön toimialalle 1.10.2019 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, Johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellai-
sia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalveluihin esi-
tetään perustettavaksi kolme toimitusinsinöörin virkaa. Virkasuhdetta 
edellyttäviä tehtäviä ovat mm. kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 5 
§:n mukaisten kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörin ja kaupanvahvis-
tajista annetun lain (573/2009) 1 §:n mukaisten kaupanvahvistajan teh-
tävien hoitaminen.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluihin esitetään 
perustettavaksi tutkijan virka. Tutkijan virkaan sisältyviä virkasuhdetta 
edellyttäviä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain 
(587/2011) sekä vesihuoltolain (119/2001) mukaiset kunnallisen ympä-
ristösuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävät.

Perustettaviksi esitettäville viroille on määräraha toimialan vuoden 
2019 talousarviossa. 
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Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perus-
teella perustettavaksi esitettävien toimitusinsinöörien virkojen tehtävä-
kohtainen palkka on 2 828,00 euroa kuukaudessa ja tutkijan viran teh-
täväkohtainenpalkka 3 267,58 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, Johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 540
Viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-008479 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti palveluvastaavan viran kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle 1.10.2019 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellai-
sia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.  

Yksityisen  varhaiskasvatuksen valvontaa, ohjausta ja neuvontaa vah-
vistetaan ja toimialalle esitetään perustettavaksi toinen yksityisen var-
haiskasvatuksen palveluvastaavan virka. 

Yksityisen  varhaiskasvatuksen palveluvastaava käyttää julkista valtaa 
tehdessään päätöksiä 20 tuntia viikossa laajemmasta varhaiskasvatuk-
sesta ja toteuttaessaan varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisia yksi-
tyisen varhaiskasvatuksen valvontakäyntejä. Varhaiskasvatuslain mu-
kaan kunnan tehtävänä on osaltaan valvoa alueellaan toimivaa hank-
kimaansa varhaiskasvatusta sekä alueellaan toimivia yksityisiä palve-
luntuottajia. Yksityisten päiväkotien valvontavelvollisuus on jaettu alue-
hallintoviraston, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä 
kunnan kesken. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 114 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/20
26.08.2019

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

Helsingissä on 141 yksityistä päiväkotia, joissa on varhaiskasvatukses-
sa noin 4 000 lasta. Kasvatuksen ja koulutuksen talousarvioon sisältyy 
määräraha perustettavaksi esitettävälle viralle. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perus-
teella perustettavaksi esitettävän palveluvastaavan viran tehtäväkoh-
tainen palkka on 4 090,50 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 541
Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisa-
taman, Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamiseen vuo-
delle 2019

HEL 2019-006741 T 02 02 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuo-
den 2019 talousarvion 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyt-
tötyöt, Khn käytettäväksi, alakohdista määrärahoja seuraavasti:

         alakohdasta 8 01 02 02, Länsisataman esirakentaminen, 
         Khn käytettäväksi

        8 074 000 euroa Länsisataman esirakentamiseen

         alakohdasta 8 01 02 03, Kalasataman esirakentaminen, 
         Khn käytettäväksi

         20 000 000 euroa Kalasataman esirakentamiseen

         alakohdasta 8 01 02 05, Kuninkaankolmion esirakentaminen, 
         Khn käytettäväksi

        660 000 euroa Kuninkaankolmion esirakentamiseen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Länsisatama
2 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Kalasatama
3 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Kuninkaankolmio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsisatama

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Länsisataman esirakentamis-
ta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2009 alkaneisiin Län-
sisataman esirakentamistöihin on vuoden 2018 loppuun mennessä 
käytetty n. 145,0 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on alakoh-
taan Länsisataman esirakentaminen varattu 8,074 milj. euroa. Lisäksi 
toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrä-
rahojen perusteella Länsisataman esirakentamiseen myönnettyä ylity-
soikeutta 1,70 milj. euroa (kh 11.3.2019 § 187). Vuosina 2019–2028 
Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä 
n. 56 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin. 

Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin täyttömaata. Täyttäminen on ta-
pahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuh-
teista ole olemassa. Länsisataman esirakentaminen edellyttää suunnit-
telun lähtötiedoiksi pohjatutkimuksia ja mittauksia turvallisten, taloudel-
listen ja ekologisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Jätkäsaaren osalta 
ajankohtaista vuonna 2019 on mm. Hyväntoivonpuiston eteläosan täy-
töt, syvätiivistys Saukonlaiturin alueella, Ahdinaltaan meritäyttöjen ja 
niihin liittyvien vesirakenteiden suunnittelu, alueen esikuormituspenke-
reiden painumamittaukset sekä muut kaavoitusta varten tehtävät pohja-
tutkimukset. Hernesaaressa tutkimukset palvelevat kaavoitusta ja tut-
kimuksia käynnistetään sitä mukaa, kun nykyiset toimijat poistuvat alu-
eelta. Lisäksi tarvitaan alueen asemakaavojen toteutettavuutta ja ta-
loudellisuutta palvelevia teknisiä selvityksiä. 

Hernesaaressa jatkuu esirakentaminen kaivumaiden, purkumateriaa-
lien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointi sekä käsitte-
ly. 

Hernesaaren telakka-alueella osoitteessa Hernematalankatu 3 sijaitse-
va autojen varusteluhalli ja osoitteessa Hernesaarenranta 1 sijaitseva 
Merihalli puretaan vuosina 2018-2019. Merihallin tilavuus on 330 000 
m³ ja bruttoala 28 683 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1972. 
Purkutöiden suunnittelu on alkanut vuonna 2017. Purku- ja täyttötyöt 
on suunniteltu toteutettaviksi 10/2018–12/2019 välisenä aikana. Ra-
kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tekninen johtaja 
päätti hyväksyä 12.10.2018 (155 §) Merihallin purkamisen. Urakkatar-
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jouksen perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio on 1,56 
milj. euroa. Hankkeen määrärahan käyttö ennen vuotta 2019 on 0,14 
milj. euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2019 on 1,42 milj. euroa (alv. 0 
%). 

Jätkäsaaressa Ahdinaltaan alueen esirakentaminen on käynnissä ja 
käsittää mm. syvätiivistystä, ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Tonttialuei-
den johtosiirtoja sekä katujen esirakentamista tehdään tonttien raken-
tamisen edellyttämässä aikataulussa. Liikuntapuiston esirakentamisu-
rakka valmistui maaliskuussa. Lisäksi tehdään täyttöjä Hyväntoivon-
puiston eteläosassa. 

Koko alueella tehdään pilaantuneen maan tutkimusta ja kunnostukseen 
liittyvää valvontaa. 

Käynnissä olevien urakoiden määrärahatarve on 9,77 milj. euroa ja sii-
hen käytetään toimialalle jo myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 1,70 
milj. euroa ja talousarvioon Länsisataman esirakentamiseen vuodelle 
2019 varattu määräraha 8,074 milj. euroa. 

Kalasatama

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Kalasataman esirakentamisen 
suunnittelua ja toteutusta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Vuonna 2009 alkaneisiin Kalasataman esirakentamistöihin on vuoden 
2018 loppuun mennessä käytetty 110,6 milj. euroa. Vuoden 2019 ta-
lousarviossa on varattu Kalasataman esirakentamiseen 31,8 milj. eu-
roa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jää-
neiden määrärahojen perusteella Kalasataman esirakentamiseen 
myönnettyä ylitysoikeutta 9,887 milj. euroa (kh 11.3.2019 § 187). Vuo-
sina 2019–2028 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu käy-
tettävän yhteensä n. 228 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tä-
män jälkeenkin. 

Kaavatalousselvitykset ja pohjatutkimukset 

Kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointiin tarvittaviin tekni-
siin yleissuunnitelmiin ja selvityksiin määrärahatarpeeksi arvioidaan 
0,5 milj. euroa vuonna 2019. Alueen pohjatutkimuksiin ja tarkkailumit-
tauksiin vuodelle 2019 arvioidaan tarvittavan 0,5 milj. euroa. Pohjatut-
kimustarpeet kohdistuvat erityisesti Nihdin ja Pohjois-Verkkosaaren 
alueille sekä tarkkailumittausten osalta Kyläsaaren alueelle. Arvioituihin 
kaavatalousselvityksiin ja pohjatutkimuksiin arvioidaan tarvittavan yh-
teensä 1,0 milj. euroa. 

Pilaantuneen maaperän kunnostus 
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Verkkosaaren eteläosan tonttien pilaantuneen maan puhdistuksen ar-
vioidaan maksavan tänä vuonna n. 0,6 milj. euroa, Verkkosaaren poh-
joisosan noin 5,0 milj. euroa ja Hanasaaren alueen maaperätutkimus-
ten, kunnostusvaihtoehtojen selvittämisen ja koekunnostuksen 
0,5 milj. euroa. Työpajanpihan kortteleiden käynnistyvän kunnostuksen 
kustannusten arvioidaan olevan n. 0,5 milj. euroa. Sompasaaren ja 
Sörnäistenniemen kunnostusta jatketaan tonttien rakentamisen edellyt-
tämässä aikataulussa ja kustannusten arvioidaan olevan 0,2 milj. eu-
roa. Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistuksen loppuun-
saattamisen kustannukset ovat arviolta 2,5 milj. euroa ja Vilhonvuoren-
kadun jatkeen pilaantuneen maan puhdistamisen 1,5 milj. euroa. Ar-
vioitu kokonaismäärärahatarve vuonna 2019 Kalasataman alueen 
maaperän kunnostamiseen on yhteensä n. 10,8 milj. euroa.

Esirakentaminen 

Vuonna 2019 massojen kierrätysalueella jatketaan kaivumaiden, pur-
kumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointia 
ja käsittelyä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen ja puistoalueiden 
esirakentamista tehdään vuoden 2019 aikana tonttien rakentamisen 
edellyttämässä aikataulussa pääasiassa Verkkosaaren eteläosan, Su-
vilahden, Sompasaaren, Verkkosaaren pohjoisosan, Työpajanpihan ja 
Kalasataman keskuksen asemakaava-alueille sekä Vilhonvuorenkadul-
la. Lisäksi määrärahalla poistetaan ja jälkikäsitellään alueella olevat hy-
lätyt alukset ja hoidetaan Nihdin maamassojen välivarastointikenttää. 
Määrärahatarve edellä mainittuihin esirakentamistoimenpiteisiin on 
13,2 milj. euroa.

Tiilisen kaasukellon vaipan puhdistus ja peruskorjaus

Suvilahden entisen sähkövoimalan ja kaasulaitoksen alueella kunnos-
tetaan käytöstä poistettua tiilistä kaasukelloa. Kunnostus mahdollistaa 
tilan muuntamisen kulttuurikäyttöön. Kunnostuksen ja kulttuurikäyttöön 
muuntamisen myötä tiilinen ja teräksinen kaasukello muodostavat Suvi-
lahden muiden toimintojen kanssa monipuolisen kulttuuri- ja tapahtu-
makeskuksen niin Kalasataman kaupunginosan kuin kaupunkia laa-
jemminkin palvelevaan käyttöön. 

Kunnostustyöt ovat välttämättömiä riippumatta kaasukellon tulevasta 
käytöstä. Tähän velvoittaa jo rakennusvalvontaviraston asettama hallin-
topakkopäätös, jonka mukaan tiilisen kaasukellon korjausten tulee val-
mistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti 
29.3.2017 (§ 172) hyväksyä Suvilahden tiilisen kaasukellon vaipan 
puhdistuksen ja peruskorjauksen 16.2.2016 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 450 brm² ja että raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
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18, 2 milj. euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019. Vuoden 2018 
loppuun mennessä hankkeeseen on käytetty 5,32 milj. euroa. Määrä-
rahan tarve vuodelle 2019 on 11 milj. euroa (alv. 0 %). 

Kalasataman esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan vuonna 2019 
yhteensä noin 36 milj. euroa, johon käytetään toimialalle jo myönnettyä 
ylitysoikeusmäärärahaa 9,887 milj. euroa ja tässä vaiheessa haettavaa 
määrärahaa 20,0 milj. euroa. Tarvittava lisämääräraha haetaan myö-
hemmin, kun tarve täsmentyy. 

Kuninkaankolmio

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa Kuninkaankolmion esirakentamista 
päätettyjen suunnitelmien mukaisesti Kuninkaantammen ja Honkasuon 
alueella. 

Vuonna 2013 alkaneisiin Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on 
vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty Kuninkaantammen ja Honka-
suon alueella yhteensä 10,1 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa 
on alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen varattu 
0,660 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyt-
tämättä jääneiden määrärahojen perusteella Kuninkaankolmion esira-
kentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 0,32 milj. euroa (kh 11.3.2019 
§ 187). Vuosina 2019–2024 Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on 
suunniteltu tarvittavan yhteensä 6,9 milj. euroa. 

Lammenrannan asemakaava-alueella, Ellen Thesleffin puiston sakka-
altaan esirakentaminen jatkuu ja altaan pohjoispuolelle tehdyn esira-
kentamisalueen vesi- ja huokoskaasutarkkailua jatketaan, alueen poh-
jatutkimuksia tarkennetaan sekä geoteknisiä tarkkailumittauksia jatke-
taan. Alueen itäreunan rakennetaan esikuormituspenger ja työnaikais-
ten hulevesien selkeytysallas.

Vennynpuiston esirakentamista jatketaan sijoittamalla puistoon Kunin-
kaantammen kadunrakentamishankkeiden yhteydessä syntyviä kallio- 
ja maamassoja.

Honkasuolla jatketaan stabiloitujen alueiden ja painopenkereiden tark-
kailumittauksia sekä täydennetään Honkasuontien ja Keltaperhosen 
alueiden pohjatutkimuksia. 

Vuoden 2019 arvioitu esirakentamismäärärahan tarve on 0,98 milj. eu-
roa, johon käytetään toimialalle jo myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,32 milj. euroa ja talousarvioon kohteelle varattu määräraha.

Määrärahaesitys
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Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön 
tulisi myöntää määrärahaa Länsisataman esirakentamista varten 8 074 
000 euroa, Kalasataman esirakentamista varten 20 000 000 euroa ja 
Kuninkaankolmion esirakentamista varten 660 000 euroa vuoden 2019 
talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyt-
tötyöt, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Länsisatama
2 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Kalasatama
3 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, Kuninkaankolmio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 542
Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin 
rakentamista varten

HEL 2019-001774 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) osoitteessa Ratasmyl-
lynkuja 3 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 9 738 neliömetrin suu-
ruisen alueen perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- 
ja voimistelusali (Y-tunnus 3004407-1).

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on arvonlisäverottomana 42 
076,80 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua 
vastaavaa 2 160 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on lasket-
tu suunnitteilla olevan voimistelu- ja liikuntahallin 3 600 kerrosneliömet-
rin mukaan. Jos hallia myöhemmin laajennetaan, vuokra määritellään 
rakennetun alueen mukaiseksi.
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2

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin vuokra-aluetta käyte-
tään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toi-
mintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymispe-
rusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta en-
nen subventoidun vuokrakauden päättymistä. Vuokranmaksuvelvoite 
alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hallin rakennustyöt alkavat.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

Esittelijän perustelut

K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin hakemus

Antti Korpela, Mika Mäkeläinen ja Jere Aromäki ovat hakeneet perus-
tettavan kiinteistöyhtiön (K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali) ni-
missä maa-alueen vuokrausta kaupungin omistamalta tontilta osoit-
teesta Ratasmyllynkuja 3 liikuntatoimintaa varten vähintään 25 vuoden 
ajaksi. Alue sijaitsee Myllypurossa Vartiokylän kaupunginosassa lähellä 
Myllypuron muita liikuntapalveluja. 

Perustettavan kiinteistöyhtiön tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle 
alueelle liikunta- ja voimisteluhalli palvelemaan ensisijaisesti teline- ja 
muuta voimistelua harrastavien tarpeita pääkaupunkiseudulla. Ensim-
mäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa 3 600 kerrosneliömetrin suu-
ruinen halli, jossa on yksi monitoimisali ja telinevoimistelun harjoitussa-
li. Tiloihin tulee myös kahvio/ravintola oheistiloineen sekä toimisto- ja 
kokoustiloja. Hallin yhteyteen voidaan myöhemmin rakentaa toinen 
noin 1 500−1 900 kerrosneliömetrin suuruinen monitoimisali aputiloi-
neen. Harrastustoiminnan lisäksi tiloissa voidaan järjestää mm. eri voi-
mistelulajien kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja ja muita tapahtumia.

Helsingissä telinevoimistelu on keskittynyt lähinnä Töölön kisahalliin ja 
Liikuntamyllyyn, joiden harjoitteluolosuhteet eivät kaikilta osin täytä lajin 
keskeisiä laatuvaatimuksia. Tilojen kapasiteetti on seurojen ja harrasta-
jien mukaan täysin ylikuormittunut. Laadukkaiden harrastustilojen puute 
on hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja rajannut harrastaja-
määrien kasvua. 

Nyt käynnistyvä hallihanke omalta osaltaan turvaa lajin kehittymistä ja 
vähentää paineita muiden käytössä olevien hallien osalta. Hanke tarjo-
aa kaupungin liikuntastrategian mukaisia palveluja ja on voimisteluseu-
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rojen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Toteutues-
saan se hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa.

Perustettavan kiinteistöyhtiön laatimien suunnitelmien mukaan raken-
nustyöt alkavat tammi−huhtikuussa 2020 ja hallin käyttöönotto sijoittuu 
syyskuun 2020 ja tammikuun 2021 väliseen aikaan.

Perustettava kiinteistöyhtiö tulee kustannuksellaan vastaamaan liikun-
ta- ja voimisteluhallin rakentamisesta ja ylläpidosta. Hallin yhteyteen 
rakennetaan vuokralaisen toimesta pysäköintialue palvelemaan hallin 
käyttäjiä. 

Voimassa oleva asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 14.5.2004 lainvoiman saanut asemakaava 
10989, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten kortte-
lialuetta (YU).

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. Alue on kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 9 738 m². Asemakaavan sallima 
rakennusoikeus vuokra-alueella on 5 500 m².

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksen yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan suunnitteilla olevan hallin 
kerrosneliömetrien (3 600 k-m²) mukaan. Maan pääoma-arvona pide-
tään elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerros-
neliömetrihintaa, joka vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1948) on 11,69 euroa. Vuosivuokrana peritään 5 prosenttia alueen 
pääoma-arvosta. Vuosivuokraksi tulee siten 3 600 k-m² x 12 euroa/k-
m² x 19,48 x 5 % = 42 076,80 euroa.

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kun vuokra-aluetta käyte-
tään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toi-
mintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Subvention jälkeen perit-
tävä vuosivuokra on 21 038,40 euroa. Vuokra-aikaa 
1.1.2029−31.12.2043 koskevasta vuokranmääräytymisestä päätetään 
viimeistään 31.12.2026. 

Liikunta- ja voimisteluhallin laajentaminen rakennusoikeuden puitteissa 
on mahdollista myöhemmin. Vuokra tarkastetaan siinä yhteydessä ra-
kennetun alueen kerrosneliömetrien mukaiseksi.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 
momentin 6 kohdan nojalla päättää hallinnassaan olevien maa-aluei-
den vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokraso-
pimuksista päättää kaupunginhallitus.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupungin antama tuki K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille ei 
kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheiluti-
lasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei toden-
näköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenval-
tioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 
kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus 10.6.2019
2 Voimistelu- ja liikuntahallin hankekuvaus
3 Hankkeen aikajana
4 Vuokra-alueen kartta
5 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
K Oy Helsingin Liikunta- ja 
voimistelusali

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.06.2019 § 124

HEL 2019-001774 T 10 01 01 02
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Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikun-
ta- ja voimistelusali (Y-tunnus 3004407-1, hakijat: Antti Korpela, Mika 
Mäkeläinen ja Jere Aromäki) Helsingin kaupungin 45. kaupunginosas-
sa (Vartiokylä) Helsingin kaupungin omistamalle tontille, osoitteessa 
Ratasmyllynkuja 3, 00900 Helsinki, karttaliitteeseen merkityn 9 738 ne-
liömetrin suuruisen alueen (kaavayksikön tunnus 91-45-63-5) liikunta-
toimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päät-
tämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 42 076,80 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 
2 160,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suun-
nitteilla olevan voimistelu- ja liikuntahallin 3 600 k-m²:n mukaan. Mikäli 
liikunta- ja voimisteluhallia laajennetaan myöhemmin vuokra tullaan 
määrittelemään rakennetun alueen mukaiseksi.

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yk-
sinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, 
kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hallin ra-
kennustyöt alkavat.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
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arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 543
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen perustami-
seksi

HEL 2019-001457 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Maununnevan luonnonsuojelualueen laa-
jennusalueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojeluperusteet luonnonsuojelualueen laajentamiseksi

Maunnevan luonnonsuojelualueen laajennus on yksi Helsingin luon-
nonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteista. Kaupungin luonnonsuoje-
luohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusosat täyttävät luonnon-
suojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on harvinai-
nen tai harvinaistuva eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason 
säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa. Maunun-
nevan luonnonsuojelualue ja sen yhteyteen liitettävät laajennusosat 
edustavat Etelä-Suomen ja erityisesti Helsingin oloissa harvinaistuneita 
luontotyyppejä ja suotyyppiryhmiä.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen laajennuksen tarkoituksena on parantaa vuonna 
1991 rauhoitetun suoalueen (1,25 ha) vesitaloutta ja ekologista tilaa 
sekä lisätä suoluonnon ja suoluontotyyppien pinta-alaa.

Vuonna 2007 tehdyn selvityksen perusteella oli ilmeistä, että alueen 
suoluonto oli köyhtymässä kuivumisen seurauksena. Laajennusosien 
(0,14 ha) rauhoituksen myötä alueen vesitasapainoa voidaan säädellä 
ennallistamistoimin, kuten lasku-uomia patoamalla ja veden poisvir-
tausta säätelemällä. Ennallistamis- ja hoitotoimet on määritelty alueen 
uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Valmistelu

Maununnevan luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuun-
nitelma 2019−2028 ympäristönsuojeluyksikön virkatyönä ja se on liitet-
ty rauhoitusesitykseen. Suunnitelmassa esitetään tarpeelliset toimenpi-
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teet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja virkistyskäytön ohjaamisek-
si.

Alueen sijainti ja rajaus

Maununnevan luonnonsuojelualue laajennusalueineen sijaitsee 33. 
kaupunginosan (Kaarela) osa-alueen 332 (Maunnunneva) korttelissa 
54. Suojelualue rajautuu lännessä Perhekunnantiehen ja eteläkaakos-
sa Juoksuhaudantien ja Vannetien pientalotontteihin sekä pohjoisessa 
Nevapuiston lähivirkistysalueeseen.

Kiinteistötiedot ja omistus

Maununnevan luonnonsuojelualue laajennusalueineen sijaitsee koko-
naisuudessaan yhdellä Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistöllä 
(091-033-9908-0022). Kiinteistöön ei kohdistu rasitteita. Lainhuutoto-
distus on liitteenä 3.

Kaavatiedot

Asemakaavassa numero 12359 alue on merkitty luonnonsuojelualu-
eeksi (SL). Lähivirkistysalue suojelualueen välittömässä yhteydessä on 
merkitty nimellä Nevapuisto (VL). Suojelualuetta ympäröivät tontit ovat 
erillispientalojen korttelialuetta (AO), joissa rakennusoikeus on merkitty 
tehokkuusluvulla e = 0,25. Yleiskaavassa 2016 alue sijoittuu asuntoval-
taisen alueen sisään.

Luontoarvot

Ekologiset yhteydet

Maununnevan luonnonsuojelualue sijaitsee noin 500 m etäisyydellä 
Keskuspuistosta ja sijoittuu kahden viherkäytävän välityksellä puiston 
länsipuolelle. Maununnevan suojelualue on siten kohtuullisen hyvin yh-
teydessä suurempaan luonnon ydinalueeseen, joten geenienvaihto la-
jien välillä on mahdollista.

Geologia, topografia ja valuma-alueet

Suojelualueen maaperä on yhden metrin syvyydellä osin hiekkamoree-
nia ja osin savea. Savialue sijoittuu suojelualueen keski- ja pohjoiso-
saan. Perhekunnantien länsipuolella on kalliomaata. Maanpinta laskee 
kohti suojelualuetta luoteen suunnalta. Suojelualueen ylin kerros on 
pääosin turvetta. Maununnevan luonnonsuojelualue sijoittuu Vantaan-
joen ja Mätäojan valuma-alueiden väliselle vedenjakajalle. Suoalueen 
valuma-alue on supistunut merkittävästi lähialueen rakentamisen seu-
rauksena.
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Luontotyypit ja kasvillisuus

Vallitsevat luontotyypit luonnonsuojelualueella ovat eriasteisesti muut-
tuneita suotyyppejä tai turvekankaita. Maununnevan luonnontilaisin 
keskiosa edustaa kohosuota, jonka suotyyppeinä esiintyy sara- ja tu-
pasvillarämettä. Sararäme on luokiteltu Etelä-Suomessa erittäin uhana-
laiseksi ja tupasvillaräme vaarantuneeksi luontotyypiksi. Alueen reu-
naosissa on vaihtelevia turvekankaita, luhtia ja korpimuuttumia.

Laajennusosista eteläinen edustaa luontotyyppinä luhtaista ruohokor-
pea ja käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa ja koillinen laajennusosa 
korpirämemuuttumaa. Kumpikin luontotyyppi on luokiteltu uhanalaiska-
tegoriaan viimeisessä valtakunnallisessa 2018 arvioinnissa Etelä-Suo-
men osalta.

Alueen käyttö

Maununneva on ollut viime vuosikymmenet pääasiassa ympäristön 
pientaloalueella asuvien kaupunkilaisten lähivirkistysaluetta. Suojelua-
lue voi edelleen toimia virkistysalueena, mutta kulunohjauksesta on yhä 
huolehdittava riittävin rakentein ja opastein. Tiettyjä osia Maununne-
vasta voidaan hoitaa harventamalla puita, puuntaimia ja pensaita – eri-
tyisesti, jos osoittautuu, että ne haihduttaessaan kuivattavat suokasvil-
lisuutta merkittävästi tai alkavat peittää liikaa suon avoimia osia.

Kulkureittien suunnittelulla ja ylläpidolla varmistetaan, ettei suojelun 
tarkoitus vaarannu kulutuksen vuoksi.

Rauhoitusmääräykset

1. Yleiset rajoitukset

Luonnonsuojelualueella on kielletty:

 rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen 
 ojien kaivaminen, maa-ainesten, turpeen tai kaivoskivennäisten ot-

taminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
 puutarhajätteen siirtäminen, läjittäminen ja kompostointi
 puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja 

vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

minen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

 tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen
 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 

maisemaan tai eliölajien säilymiseen
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2. Liikkumisrajoitukset

Alueella on kielletty:

 moottoriajoneuvolla liikkuminen lukuun ottamatta alueen hoidon 
kannalta välttämätöntä liikkumista

 koirien ja kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen

3. Luonnonsuojelualueella on sallittu:

 vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen 
poistaminen

 toimenpiteet hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitetulla 
tavalla

Määräyksistä saa Uudenmaan ELY-keskuksen luvalla poiketa, jos se 
on luonnonsuojelualueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta pe-
rusteltua.

Korvausmenettely

Helsingin kaupunki ei vaadi valtiolta luonnonsuojelulain mukaista kor-
vausta rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitas-
ta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Maununnevan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Maununnevan hydrologinen selvitys
3 Lainhuutotodistus
4 Maununnevan luonnonsuojelualueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Maununnevan luonnonsuojelualue rauhoitettiin Helsingissä harvinai-
seksi käyvien suotyyppien ja suokasvien säilyttämiseksi (28.11.1991 
päätös 1433). Alueella vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen luontoinventoin-
tien perusteella päädyttiin esittämään suojelualueen laajentamista, jotta 
suoalue saataisiin säilymään laajennusosien ennallistamisen avulla 
kosteampana ja suoluonnolle suotuisampana.

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2008−-2017 pohjalta laajennusalu-
een rauhoittamista on valmisteltu vuodesta 2011 alkaen, jolloin ympä-
ristökeskus oli yhteydessä kiinteistövirastoon maanvaihtoprosessin 
käynnistämiseksi. Kaupunkiympäristön toimialan maanhankinta toimitti 
maanvaihtoprosessin yksityisen maanomistajan kanssa. Maanomistaja 
luovutti kaupungille omistamaansa suoaluetta ja sai kompensaationa ja 
kaupan avulla kaupungilta maata kiinteistönsä koillispuolelta. Laajen-
nusosista eteläisempi on Helsingin kaupungin lähivirkistysaluetta, eikä 
sen liittäminen suojelualueeseen edellyttänyt maanvaihtoja. Alueiden 
liittäminen suojelualueeseen on huomioitu alueen asemakaavan muu-
toksessa Kvsto 22.6.2016 § 198.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Maununnevan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Maununnevan hydrologinen selvitys
3 Lainhuutotodistus
4 Maununnevan luonnonsuojelualueen kartta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 01.03.2019 § 47

HEL 2019-001457 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Maununnevan 
luonnonsuojelualueen laajennusosien perustamista sekä hoito- ja käyt-
tösuunnitelman hyväksymistä. 

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen

Lisätiedot
Pekka Paaer, luontokouluopettaja, puhelin: +358 9 310 31515

pekka.paaer(a)hel.fi
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§ 544
Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alus-
tavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–
2022

HEL 2019-007028 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayh-
tymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 
vuosille 2020–2022 seuraavan lausunnon: 

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa hyvin HSY:n strategisiin 
tavoitteisiin keskittyen ensi vuonna toteutettaviin toimenpiteisiin. Suun-
nitelma on hyvin linjassa Helsingin kaupungin strategisten ja ilmastota-
voitteiden kanssa.

HSY:n strategisten tavoitteiden seurannan osalta mitataan numeerisia 
erilaisten materiaalivirtojen tavoitetasoja. Vesihuollon ja jätehuollon 
osalta HSY:n tehtävänä on osaltaan huolehtia näistä tavoitetasoista. 
Toinen osa strategisista tavoitteista käsittää HSY:n oman sisäisen toi-
minnan ja palveluntarjoajien laadun parantamisen. Ehdotuksessa esite-
tyt päämäärät ja toimet ovat kauttaaltaan kannatettavia.

Vesihuollon toimialan strategiset päämäärät ja toimet vuodelle 2020 
keskittyvät toimialan oman toiminnan tehostamiseen energiaomavarai-
suudessa sekä ilmaan ja mereen johdettavien päästöjen vähentämi-
sessä. Investointistrategiassa ja investointiohjelmassa esitettyjä toimia 
ovat muun muassa vedenjakelun varmuuden parantaminen ja varau-
tuminen lisääntyvään vedentarpeeseen ja jätevesimääriin HSY -alueen 
väkimäärän lisääntyessä. Näitä asioita on käsitelty myös Helsingin ja 
HSY -alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmissa.

Tavoitteiden osalta tuottavuuden nousun tulee olla vuosittain vähintään 
1,5 %. Tuottavuusmäärittelyn ja -laskennan on oltava läpinäkyvää. St-
rategisten tavoitteiden seurantaa tulee tehostaa ja vaadittavat korjaus-
toimenpiteet tulee toteuttaa riittävän ajoissa. Kokonaisinvestoinneista 
sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta tulee raportoida jäsen-
kuntia vuosittain, kaksi kertaa vuodessa. Suunnitellusta vesitariffien 
hinnankorotuksesta tulee luopua. Tavoitteena tulee olla tariffien reaalis-
ten hinnankorotusten välttäminen. Peruspääomalle tulee maksaa kor-
vausta vuosina 2020-2022.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkemmin eritelty 
Helsingin kaupungille tärkeitä kehittämistoimia. HSY:n normaalin, kau-
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pungin päätöksentekoon kuuluvan toiminta-alueen laajenemisen mah-
dollistaminen tiivistyvässä Helsingissä ja Östersundomissa on ensisi-
jaista. 

Muista jäsenkunnista poiketen Helsingin vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa on lisäksi toimia muun muassa erittäin vanhojen verkostojen 
saneerauksesta, saarikohteiden vesihuollon kehittämistä sekä seka-
viemäröinnistä luopumisesta, jotka kaikki ovat käynnissä. Vallisaa-
ri–Kuninkaansaaren vesihuollon kehittämisessä on edetty kiitettävästi. 
Helsingin kaupungin ja HSY:n väliset keskustelut sekavesiviemäröin-
nistä luopumisesta on käynnistetty. Esplanadin vesihuoltotunnelin yh-
teensovittaminen ja suunnittelu on edennyt sujuvasti. Neuvottelut toi-
minta-alueen uudelleen järjestämisestä Östersundomissa on käynnis-
tetty Helsingin kaupungin, HSY:n ja Sipoon Veden kesken. 

Vesijohtoverkoston hävikin pienentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä tulee 
tehostaa. 

Jätehuollon toimialan strategiset päämäärät ja toimenpiteet vuodelle 
2020 keskittyvät kaatopaikkojen toiminnan turvaamiseen, vesi- ja ilma-
päästöjen hallintaan sekä kiertotalouden tehostamiseen lajittelun ja eril-
liskeräyksen osalta. 

HSY:n on lähivuosien toiminnan ja talouden suunnittelussaan syytä va-
rautua riittävällä tavalla myös Viikinmäen puhdistamon kalliotilan sa-
neeraustarpeeseen. 

Jätelain muutos ja Euroopan Unionin vuonna 2018 voimaan tulleet jä-
tesäädökset aiheuttavat muutoksia jätehuollon toimialalla. Merkittäviä 
ovat muun muassa uudet kierrätystavoitteet, joille on välitavoitteita 
vuosille 2025, 2030 ja 2035. Jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun li-
sääminen ovat myös Helsingin kannalta kannatettavia ja tärkeitä tukien 
kaupungin hiilineutraalisuuden tavoitteita. Jätelain uudistuksen vaiku-
tuksia tulee arvioida.

Seutu- ja ympäristötiedon tuottajana HSY:llä on merkittävä rooli. Alus-
tavasa toimintasuunnitelmassa mainitut vuoden 2020 kehittämistoimet 
indikaattoreille sisältävät muun muassa HSY:n toiminnan kasvihuone-
kaasujen päästölaskennan uudella menetelmällä ja hiilinielupotentiaalin 
laskennan ja raportoinnin. Menetelmien kehittäminen on hyvä tavoite ja 
raportoinnit tuovat tärkeä tietoa myös Helsingille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.6.2019
2 Liite - Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, HSY

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

HSY pyytää lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitel-
maehdotuksesta vuosille 2020–2022. Lausuntoa on pyydetty 31.8.2019 
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
9.9.2019 asti.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020–2022

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden 
loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydes-
sä on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-
deksi. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edelly-
tykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. 

Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteenasetanta ja budjetointi perus-
tuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään strategia 2025:een. 
Tavoitteiden pohjana ovat seuraavat strategiset päämäärät:  

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä 

- Korkea toimintavarmuus 

- Sujuvat palvelut 
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- Vakaa talous 

ja mahdollistajapäämäärät:

- Hyvän työelämän kehittäjä 

- Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä 

- Tiedolla vaikuttaja 

- Yhteistyön rakentaja 

Toiminta

HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän ei arvioida kasvavan 
suunnittelukaudella. Vuonna 2020 tuotetun veden määrän arvioidaan 
olevan 94,2 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 75 miljoonaa 
m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän 
jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 139,9 miljoonaa m3 
vuonna 2020. Asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,8 miljoonaa jäteastia-
tyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä 273 000 tonnia. Ämmän-
suon jäätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä 
noin 320 000 tonnia, josta biojätteitä on 61 000 tonnia.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 375 miljoonaa euroa, 9,7 mil-
joonaa euroa (2,7%) enemmän vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. 
Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien 
muutokset ja sekajäteastioiden tyhjennysmäärien väheneminen sekä 
vesitaksojen 2 %:n reaalikorotus. Hintojen nosto perustuu tulevien vuo-
sien suurien investointien sekä rahoituskulujen kattamiseen. Jäsen-
kunnilta veloitettava yleisten alueiden hulevesikorvaus pienentää jäte-
veden käyttömaksun korotustarvetta. Rakentamisen volyymin arvioi-
daan pysyvän vielä vuonna 2020 korkealla tasolla, mikä näkyy liitty-
mismaksutuotoissa. Suunnitelmakauden lopulla suunnan on arvoitu 
kääntyvän laskuun. 

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toi-
mintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon 
sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua pal-
velutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuon-
na 2020 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,14 miljoonaa euroa (4,10 
miljoonaa vuonna 2019). 

HSY:n toimintamenot ovat vuonna 2020 183,2 miljoonaa euroa. 5,4 
miljoonaa (3 %) enemmän vuoden 2029 ennusteeseen verrattuna. 
Toimintakate on 183,8 miljoonaa euroa (51,7 % toimintatuloista).
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Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 
16.11.2018 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2019-2028. Ta-
loussuunnitelmavuosien investointimenoja on jonkin verran tarkistettu 
investointiohjelmaan verrattuna vesihuollon osalta. Tärkeimmät tarkis-
tukset aiheutuvat Blominmäen hankkeen muutoksista ja Raide-Jokerin 
aiheuttamista johtosiirtotarpeista. 

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä 
on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa noin 
398 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2019 tulorahoitus ja investoinnit to-
teutuvat vuosiennusteen mukaisina. 

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja laino-
jen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden aikana joudutaan 
nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 378,6 miljoonaa eu-
roa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Ulkopuolisilta nostetun pit-
käaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 602,6 
miljoonaa euroa. 

Lähivuosien suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste 
heikkenee suunnitelmakausilta ollen vuoden 2022 lopussa 27,7 %, kun 
viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 29,2 %. Suunni-
telmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta 
vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamaiseksi 
tarvittavasta ulkopuolisesta lisärahoituksesta johtuen heikentää omava-
raisuutta. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien hyväksymät kuntayhtymien omistajaoh-
jauksen tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kokoukses-
saan 15.2.2019 kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteet seuraa-
vasti:

Yhteiset tavoitteet:

1. Tuottavuuden nousun vähintään 1,5 % / vuosi
2. Tuottavuusmäärittelyn ja -laskennan on oltava läpinäkyvää
3. Strategisten tavoitteiden seurantaa on tehostettava ja vaaditta-

vat korjaustoimet on toteutettava riittävän ajoissa
4. Kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutu-

misesta on raportoitava jäsenkuntia vuosittain kaksi kertaa vuo-
dessa
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HSY:n tavoitteet:

1. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hin-
nankorotusten välttäminen

2. Peruspääomalle maksetaan korvausta vuosina 2019–2021
3. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentä-

miseksi
4. Jätelain uudistuksen vaikutusten arviointi (jätteiden lajittelun te-

hostaminen ja sen vaikutukset taksoitukseen)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.6.2019
2 Liite - Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, HSY

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
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§ 545
Vastaus sosiaali- ja terveysministeriölle kuntien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottajaroolin selvittämistä koskevaan kyselyyn

HEL 2019-008011 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan vas-
tauksen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaroolin selvittämis-
tä koskevaan kyselyyn:

Kaupunginhallitus toteaa, että kysely liittyy hallitusohjelmassa 
2019‒2022 mainittuun selvitykseen kuntien roolista sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen (jatkossa sote-palvelujen) tuottajana maakuntien järjes-
tämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä. Kyselyyn on haas-
teellista ottaa kantaa, koska kysymyksissä viitataan lakeihin, palvelui-
hin, kriteereihin ja korvauksiin, joita ei vielä ole säädetty, laadittu ja 
määritelty. 

Lisäksi vastaaminen on ongelmallista siitä syystä, että hallitusohjel-
maan sisältyvää selvitystä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Hel-
singin alueen erillisratkaisusta ei ole vielä tehty. 

Tämän vuoksi esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksista ja merkityksestä 
kansallisesti tai Helsingin näkökulmasta voidaan esittää vasta alustavia 
näkemyksiä.
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Kysymys 1. (Vaihtoehto A.)

Tulisiko kunnilla olla oikeus tuottaa laissa tarkemmin määriteltyjä sosi-
aali- ja terveyspalveluja osana maakunnan palvelutuotantoa, jolloin 
kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? Tässä tapauk-
sessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuottamasta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itse palvelujen tuottamisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 1.a.

Mikäli kunnilla olisi lain perusteella oikeus tuottaa palveluja, kuinka to-
dennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 
5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1

Kysymys 2. (Vaihtoehto B.)

Tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 
osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja? Tässä ta-
pauksessa maakunta tekee päätöksen ja solmii sopimuksen kunnan 
kanssa. (Kyllä / Ei)

Vastaus: Kyllä 

Perustelut:

Kuntien mahdollisuus tuottaa palveluja tulisi sallia nimenomaan maa-
kunnan tai muun järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana. Edelly-
tyksenä on, että sekä järjestäjä että kunta näin haluavat ja siitä yhdes-
sä sopivat. Kuntien pitäisi voida tuottaa palveluja itse tai yhdessä mui-
den kuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymä- tai vastuukuntamallilla.
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Kuten edellisen vastauksen perusteluissa todettiin, sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastel-
la kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan 
sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen 
erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja 
kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen 
linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa 
tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
misessa.

Kysymys 2.a.

Mikäli kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja, kuinka todennäköi-
sesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 5 - 1 
Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 2

Kysymys 3. (Vaihtoehto C.)

Tulisiko kunnalla olla laissa säädetty velvollisuus tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluja osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palve-
luja, jolloin kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? 
Tässä tapauksessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuotta-
masta palveluja, eikä kunnilla olisi oikeutta olla tuottamatta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Kunnille ei tule jäädä velvoitetta palvelujen tuottamiseen, jos järjestä-
misvastuu otetaan niiltä pois. Kuntien edellytykset ja intressit palvelujen 
tuottamiseen vaihtelevat ja sen vuoksi paikalliseen sopimiseen tulee ol-
la mahdollisuus, kuten kysymyksessä 2. todetaan.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusoh-
jelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsin-
gin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien 
kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjal-
ta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mah-
dollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamisessa.

Kysymys 4. (Vaihtoehto D.)
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Tulisiko kunnilla olla maakunnan palvelutuotantoon nähden oikeus 
(yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituk-
sellaan, ilman maakunnan maksamaa korvausta ja erillään maakunnan 
järjestämisvastuusta ja palveluntuotannosta? Tässä tapauksessa pal-
velut olisivat kunnan omille kuntalaisilleen tarjoamia laissa säädetyn 
julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisia/ylimääräisiä palveluja. (Kyllä / 
Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itsenäisesti palvelujen tuottamisesta maa-
kunnan järjestämien palvelujen lisäksi.

Julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisten/ylimääräisten sote-palvelujen 
tuottaminen kunnan omalla rahoituksella ei lisäisi kansalaisten yhden-
vertaisuutta, vaan pikemminkin lisäisi eroja kuntien välillä. Vaihtoehto ei 
ole kannatettava myöskään kansantalouden tai kokonaisveroasteen 
kannalta.

Kunnat voivat luonnollisesti yleisen toimivaltansa perusteella tuottaa 
jatkossakin muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen 
mukaisia palveluja esimerkiksi asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan edelleen, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 4.a.

Mikäli kunnilla olisi oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan, 
kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin to-
dennäköisesti 5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1

Kysymys 5.
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Mikä on kuntanne ensisijainen näkemys kuntien roolista toimia sote-
palvelujen tuottajana? Laittakaa järjestykseen ne vaihtoehdot, joihin 
edellä kysymysten 1 - 4 osalta vastasitte ”Kyllä”. Mikäli vastasitte kaik-
kiin edellä esitettyihin vaihtoehtoihin "Ei", niin teidän ei tarvitse vastata 
kysymykseen.

A. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteel-
la tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että 
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palvelun-tuottajana. 
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 
(Kysymys 1.)

B. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan 
ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus mää-
räytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2.)

C. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palve-
luja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3.)

D. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palve-
luja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen 
palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4.)

Vastaus: B

Kysymys 6.

Mikäli vastasitte johonkin edellä olevista kysymyksistä 1 - 4 ”Kyllä”, mi-
tä palveluita katsotte tarkoituksenmukaiseksi kuntien tuottaa ja miksi?

Sosiaalihuolto – mitä palveluja ja tehtäviä (Kyllä / Ei) ja avovastaus pe-
rusteluihin

1. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta (Sosiaalihuoltolaki, SHL 6 §)

2. Rakenteellinen sosiaalityö (SHL 7 §)

3. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja 
edistäminen (SHL 8 §)

4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (SHL 9 §)

5. Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi (SHL 10 §)

6. Sosiaalityötä (SHL 15 §)

7. Sosiaaliohjausta (SHL 16 §)

8. Sosiaalista kuntoutusta (SHL 17 §)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 144 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/25
26.08.2019

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

9. Perhetyötä (SHL 18 §)

10. Kotipalvelua (SHL 19 §)

11. Kotihoitoa (SHL 20 §)

12. Asumispalveluja (SHL 21 §)

13. Liikkumista tukevia palveluja (SHL 23 §)

14. Päihdetyötä (SHL 24 §)

15. Mielenterveystyötä (SHL 25 §)

16. Kasvatus- ja perheneuvontaa (SHL 26 §)

17. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa (SHL 27 §)

18. Vammaispalveluja (Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain pe-
rusteella annettavat palvelut)

Jatkokysymys: mitä tarkemmin?

19. Kuntouttavaa työtoimintaa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

20. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa (Oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaki)

21. Kaikkea edellä olevaa

22. Jotain muuta, mitä?

Terveydenhuolto – tehtävä (Kyllä / Ei) ja avovastaus perusteluihin

1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa (Terveydenhuolto-
laki, TervHL 12 §)

2. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (TervHL 13 §)

3. Seulonnat (TervHL 14 §)

4. Neuvolapalvelut (TervHL 15 §)

5. Kouluterveydenhuolto (TervHL 16 §)

6. Opiskeluterveydenhuolto (TervHL 17 §)

7. Työterveyshuolto (TervHL 18 §)

8. Ympäristöterveydenhuolto (TervHL 21 §)

9.  Avosairaanhoito: yleislääketieteen alaan kuuluva (TervHL 24 §)
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9.a. Yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon ammattihenki-
lön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito sekä näihin 
kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustarpeen arvioin-
ti

10. Avosairaanhoito: muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, 
(TervHL 24 §)

10.a. Muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon am-
mattihenkilön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito se-
kä näihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustar-
peen arviointi

11. Sairaanhoito yleislääkärijohtoisella vuodeosastolla, (TervHL 24 §)

12. Kotisairaanhoito (TervHL 25 §)

13. Suun terveydenhuolto (TervHL 26 §)

14. Mielenterveystyö (TervHL 27 §)

15. Päihdetyö (TervHL 28 §)

16. Lääkinnällinen kuntoutus (TervHL 29 §)

17. Ensihoito, (TervHL 39 §)

18. Kaikkea edellä olevaa

19. Jotain muuta, mitä?

Kysymys 7.

Vapaa sana aiheesta ja terveiset ministeriölle:

Kysymysten 1‒4 perusteluissa painotetaan, että sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastella 
kokonaisuutena. Helsingin näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen kuntapohjaisesti on jatkossakin ensisijainen vaihtoehto 
Helsingissä. Uutta hallinnollista tasoa, maakuntia, ei ole tarpeen perus-
taa. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan sisältyvä selvi-
tys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkai-
susta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja kuntien nä-
kemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen linjausten 
jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa tarkemmin 
kantaa kuntien mahdolliseen rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisessa.
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Jos järjestäminen ja rahoitusvastuu kuitenkin päädyttäisiin kokoamaan 
maakuntiin koko maassa, kuntien mahdollisuutta tuottaa palveluja ei tu-
le kategorisesti kieltää. Tämä mahdollisuus tulee sallia, mutta nimeno-
maan järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana, sekä järjestäjän et-
tä kunnan niin halutessa ja yhdessä sopien. Näin ollen ainoastaan 
vaihtoehto 2 voisi olla mahdollinen. Silloin ei myöskään pidä lainsää-
dännöllisesti määritellä erikseen tarkemmin palveluittain, mitä sote-pal-
veluja mahdollisuus koskisi.

Lisäksi kysymyksessä 6 huomiota kiinnittää se, että esitetyistä palve-
luista puuttuivat muun muassa sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen 
tarpeen arviointi ja asiakas- tai palvelusuunnitelmien laatiminen sekä 
sosiaalipäivystys ja terveydenhuollon päivystyspalvelut. Onko oletta-
mana se, että kunnat eivät missään tapauksessa voisi tuottaa näitä 
palveluja? Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että osa esitetyistä pal-
veluista on viranomaistehtäviä. Oletetaanko siis, että maakunta voisi 
siirtää virkavastuuta kunnille?

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on vaikea esittää, koska kysely kos-
kee tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistusta, jonka 
sisällöstä ei ole vielä päätetty. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että vai-
kuttavilla, oikea-aikaisilla, riittävillä ja taloudellisesti kestävästi järjeste-
tyillä ja tuotetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla voidaan vaikuttaa myön-
teisesti kaiken ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa elävien kan-
salaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Esittelijän perustelut

Kyselyn tausta

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kunnille 11.7.2019 kyselyn kuntien 
roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina. Kysely on liit-
teinä 1 ja 2. Vastaus pyydetään täyttämään sähköiseen pohjaan vii-
meistään 30.8.2019. Kuntien vastausaikaa on pidennetty 13.9.2019 klo 
12 saakka.

Kysely liittyy hallitusohjelmaan 2019‒2022, jonka mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
(sekä pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallin-
nollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan 
maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin 
julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävi-
nä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli toimia palvelujen tuottajina rat-
kaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 lop-
puun mennessä. Tämä kysely on esiselvitys. 
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Kysymykset pohjautuvat nykyisen kuntalain ja edellisellä hallituskaudel-
la toteutumatta jääneen maakuntalakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että 
tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan 
laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien 
yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimen-
piteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 

3) tuottamistavasta; 

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta; 

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämis-
tä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa teh-
tävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho 
hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen 
tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa 
sote-palveluista olisi hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maakunta.

Kyselyssä tuottamisvaihtoehtoja ovat seuraavat:

1) Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteel-
la tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että 
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. 
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 
(Kysymys 1 eli vaihtoehto A)

2) Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan 
ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus mää-
räytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2 eli vaihtoehto B)

3) Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palve-
luja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3 eli vaih-
toehto C)

4) Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palvelu-
ja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen pal-
velutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4 eli vaihtoehto D)

Kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä em. linjausten valossa kun-
tien roolista toimia sote-palvelujen tuottajana, joko itsenäisenä tai osa-
na julkista tai maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa sote-palvelujär-
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jestelmää. Selvitysprosessin aikana kuntia kuullaan esiselvityksen li-
säksi syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla.

Kyselyyn vastaamisen haasteet

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 
ja palvelujen järjestämisessä alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupun-
kiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kau-
punkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä sel-
vitystyö on vasta alkamassa. Selvitystyön tulokset  vaikuttavat ratkai-
sevasti Helsingin sote-palvelujen tulevaisuuteen ja Helsingin rooliin 
kuntana niiden osalta. 

Vastaamista vaikeuttaa myös se, että kysymyksissä pyydetään otta-
maan kantaa sellaisiin asioihin, joiden sisällöstä ei ole vielä lainsäädän-
töä. 

Näitä ovat:

- laissa tarkemmin määritellyt sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden kri-
teerit

- maakunnan järjestämisvastuu ja palvelutuotanto

- kuntien laissa säädetyt velvollisuudet

- kunnille laissa säädetyt korvaukset ja niiden kriteerit

- maakunnan kunnan kanssa tekemä sopimus. 

Tässä vaiheessa ei ole mahdollista tarkemmin arvioida kysyttyjen vaih-
toehtojen sisällöllisiä ja taloudellista vaikutuksia Helsingin kaupungille.

Helsingin aikaisemmat kannanotot

Helsingin kaupunki on antanut lukuisia lausuntoja edellisiin hallitusoh-
jelmiin sisältyneistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamissuunnitel-
mista. Kaupunginvaltuusto (4.4.2018, § 68) on pitänyt 18 maakunnan 
lukumäärää liian suurena ja arvostellut maakuntajakoa, joka ei huomioi 
suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitystä ja erityisyyttä.

Kaupunginvaltuuston em. kannan mukaan väestön ikääntymisen, pal-
velukysynnän kasvun ja julkisen talouden paineiden vuoksi valtakun-
nallisen sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämisen siirtäminen 
kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua metropolialueen 
ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Lisäksi todettiin, että Helsin-
gin sosiaali- ja terveystoimiala on maan johtava sosiaali- ja terveyden-
huollon toimija ja uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee itse vastaa-
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maan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. 
Palveluja uudistetaan jatkuvasti ottaen huomioon pääkaupunkiseudun 
erityistarpeet ja -haasteet.

Helsinki suhtautuu kriittisesti uuteen hallitusohjelmaan sisältyvään 
maakuntamalliin. Siihen toivotaan joustoja ja paikallisia ratkaisumah-
dollisuuksia. Alueelliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon ja näin 
mahdollistaa sekä kaupunkiseutuja että maaseutua palvelevat sote-
palvelujen ja pelastustoimen toteutusmallit.

Uudenmaan kaupunginjohtajien ja kuntajohtajien sekä HUSin johtajan yhteinen 
kannanotto

Uudenmaan alueen kaikki 26 kunnanjohtajaa sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiri (HUS) toimitusjohtaja julkaisivat 26.4.2019 
yhteisen kannanoton, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uu-
distamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella ja uudistus tulee tehdä 
vaiheittain, hallitusti ja kuntapohjaisesti.

Kannanotossa todettiin, että palvelujen järjestämisvastuuta tulee koota 
tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja 
vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvas-
tuulla oleviin muihin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusope-
tukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. 
Tämä varmistaa uudistamisen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa 
koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet 
vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä edellyttävät 
kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksen-
tekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kannanotto sisälsi mallin, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, 
jotka vastaisivat perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
sestä. Kaikki viisi aluetta olisivat sekä väestöpohjaltaan että taloudelli-
selta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan edellytykset sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joilla 
ei yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä.

HUS toimii jo koko Uudenmaan alueella. Se vastaa erikoissairaanhoi-
don palvelujen järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa 
palveluja ja palveluketjuja.

Järjestämisvastuun kokoaminen kuntiin ja kuntayhtymiin loisi kannano-
ton mukaan mahdollisuuden saavuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamisen valtakunnalliset tavoitteet. Näitä ovat palvelujen saata-
vuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten 
kasvun hillintä. Se mahdollistaisi edelleen palvelujen, tiedon ja tietojär-
jestelmien sekä rahoituksen nykyistä vahvemman integraation.
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On erittäin tärkeää, että Uudenmaan alueen erillisselvitys tehdään pi-
kaisesti, jotta näiden 26 kunnan ja HUSin rooli tulevassa sote-uudistuk-
sessa selviää mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettava vastaus perustuu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 20.8.2019 antamaan lausuntoon.   

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston sekä elinkeino-osaston kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kysely, saate, suomi
2 Kyselylomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 183

HEL 2019-008011 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali ja terveyslautakunta antoi sosiaali- ja terveysministeriön kyse-
lystä koskien kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina maakuntien jär-
jestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä seuraavavan lau-
sunnon:
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”Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kysely liittyy hallitusohjel-
massa 2019‒2022 mainittuun selvitykseen kuntien roolista sote-palve-
lujen tuottajana maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujär-
jestelmässä. Kyselyyn on haasteellista ottaa kantaa, koska kysymyk-
sissä viitataan lakeihin, palveluihin, kriteereihin ja korvauksiin, joita ei 
ole vielä ole laadittu ja määritelty. 

Vastaamisen tekee lisäksi ongelmalliseksi se, että hallitusohjelmaan si-
sältyvää selvitystä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alu-
een erillisratkaisusta ei ole vielä tehty. 

Näistä syistä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksista ja merkityksestä 
kansallisesti tai Helsingin näkökulmasta voidaan esittää vasta alustavia 
näkemyksiä.

Kysymys 1. (Vaihtoehto A.)

Tulisiko kunnilla olla oikeus tuottaa laissa tarkemmin määriteltyjä sosi-
aali- ja terveyspalveluja osana maakunnan palvelutuotantoa, jolloin 
kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? Tässä tapauk-
sessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuottamasta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itse palvelujen tuottamisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 1.a.

Mikäli kunnilla olisi lain perusteella oikeus tuottaa palveluja, kuinka to-
dennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 
5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1
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Kysymys 2. (Vaihtoehto B.)

Tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 
osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja? Tässä ta-
pauksessa maakunta tekee päätöksen ja solmii sopimuksen kunnan 
kanssa. (Kyllä / Ei)

Vastaus: Kyllä 

Perustelut:

Kuntien mahdollisuus tuottaa palveluja tulisi sallia nimenomaan maa-
kunnan tai muun järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana. Edelly-
tyksenä on, että sekä järjestäjä että kunta näin haluavat ja siitä yhdes-
sä sopivat. Kuntien pitäisi voida tuottaa palveluja itse tai yhdessä mui-
den kuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymä- tai vastuukuntamallilla.

Kuten edellisen vastauksen perusteluissa todettiin, sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastel-
la kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan 
sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen 
erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja 
kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen 
linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa 
tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
misessa.

Kysymys 2.a.

Mikäli kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja, kuinka todennäköi-
sesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 5 - 1 
Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 2

Kysymys 3. (Vaihtoehto C.)

Tulisiko kunnalla olla laissa säädetty velvollisuus tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluja osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palve-
luja, jolloin kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? 
Tässä tapauksessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuotta-
masta palveluja, eikä kunnilla olisi oikeutta olla tuottamatta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:
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Kunnille ei tule jäädä velvoitetta palvelujen tuottamiseen, jos järjestä-
misvastuu otetaan niiltä pois. Kuntien edellytykset ja intressit palvelujen 
tuottamiseen vaihtelevat ja sen vuoksi paikalliseen sopimiseen tulee ol-
la mahdollisuus, kuten kysymyksessä 2. todetaan.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusoh-
jelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsin-
gin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien 
kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjal-
ta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mah-
dollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamisessa.

Kysymys 4. (Vaihtoehto D.)

Tulisiko kunnilla olla maakunnan palvelutuotantoon nähden oikeus 
(yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituk-
sellaan, ilman maakunnan maksamaa korvausta ja erillään maakunnan 
järjestämisvastuusta ja palveluntuotannosta? Tässä tapauksessa pal-
velut olisivat kunnan omille kuntalaisilleen tarjoamia laissa säädetyn 
julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisia/ylimääräisiä palveluja. (Kyllä / 
Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itsenäisesti palvelujen tuottamisesta maa-
kunnan järjestämien palvelujen lisäksi.

Julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisten/ylimääräisten sote-palvelujen 
tuottaminen kunnan omalla rahoituksella ei lisäisi kansalaisten yhden-
vertaisuutta, vaan pikemminkin lisäisi eroja kuntien välillä. Vaihtoehto ei 
ole kannatettava myöskään kansantalouden tai kokonaisveroasteen 
kannalta.

Kunnat voivat luonnollisesti yleisen toimivaltansa perusteella tuottaa 
jatkossakin muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen 
mukaisia palveluja esimerkiksi asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan edelleen, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
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tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 4.a.

Mikäli kunnilla olisi oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan, 
kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin to-
dennäköisesti 5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1

Kysymys 5.

Mikä on kuntanne ensisijainen näkemys kuntien roolista toimia sote-
palvelujen tuottajana? Laittakaa järjestykseen ne vaihtoehdot, joihin 
edellä kysymysten 1 - 4 osalta vastasitte ”Kyllä”. Mikäli vastasitte kaik-
kiin edellä esitettyihin vaihtoehtoihin "Ei", niin teidän ei tarvitse vastata 
kysymykseen.

A. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteel-
la tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että 
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palvelun-tuottajana. 
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 
(Kysymys 1.)

B. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan 
ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus mää-
räytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2.)

C. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palve-
luja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3.)

D. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palve-
luja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen 
palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4.)

Vastaus: B

Kysymys 6.

Mikäli vastasitte johonkin edellä olevista kysymyksistä 1 - 4 ”Kyllä”, mi-
tä palveluita katsotte tarkoituksenmukaiseksi kuntien tuottaa ja miksi?
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Sosiaalihuolto – mitä palveluja ja tehtäviä (Kyllä / Ei) ja avovastaus pe-
rusteluihin

1. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta (Sosiaalihuoltolaki, SHL 6 §)

2. Rakenteellinen sosiaalityö (SHL 7 §)

3. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja 
edistäminen (SHL 8 §)

4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (SHL 9 §)

5. Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi (SHL 10 §)

6. Sosiaalityötä (SHL 15 §)

7. Sosiaaliohjausta (SHL 16 §)

8. Sosiaalista kuntoutusta (SHL 17 §)

9. Perhetyötä (SHL 18 §)

10. Kotipalvelua (SHL 19 §)

11. Kotihoitoa (SHL 20 §)

12. Asumispalveluja (SHL 21 §)

13. Liikkumista tukevia palveluja (SHL 23 §)

14. Päihdetyötä (SHL 24 §)

15. Mielenterveystyötä (SHL 25 §)

16. Kasvatus- ja perheneuvontaa (SHL 26 §)

17. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa (SHL 27 §)

18. Vammaispalveluja (Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain pe-
rusteella annettavat palvelut)

Jatkokysymys: mitä tarkemmin?

19. Kuntouttavaa työtoimintaa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

20. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa (Oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaki)

21. Kaikkea edellä olevaa

22. Jotain muuta, mitä?
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Terveydenhuolto – tehtävä (Kyllä / Ei) ja avovastaus perusteluihin

1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa (Terveydenhuolto-
laki, TervHL 12 §)

2. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (TervHL 13 §)

3. Seulonnat (TervHL 14 §)

4. Neuvolapalvelut (TervHL 15 §)

5. Kouluterveydenhuolto (TervHL 16 §)

6. Opiskeluterveydenhuolto (TervHL 17 §)

7. Työterveyshuolto (TervHL 18 §)

8. Ympäristöterveydenhuolto (TervHL 21 §)

9.  Avosairaanhoito: yleislääketieteen alaan kuuluva (TervHL 24 §)

9.a. Yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon ammattihenki-
lön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito sekä näihin 
kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustarpeen arvioin-
ti

10. Avosairaanhoito: muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, 
(TervHL 24 §)

10.a. Muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon am-
mattihenkilön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito se-
kä näihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustar-
peen arviointi

11. Sairaanhoito yleislääkärijohtoisella vuodeosastolla, (TervHL 24 §)

12. Kotisairaanhoito (TervHL 25 §)

13. Suun terveydenhuolto (TervHL 26 §)

14. Mielenterveystyö (TervHL 27 §)

15. Päihdetyö (TervHL 28 §)

16. Lääkinnällinen kuntoutus (TervHL 29 §)

17. Ensihoito, (TervHL 39 §)

18. Kaikkea edellä olevaa

19. Jotain muuta, mitä?



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 157 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/25
26.08.2019

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

Kysymys 7.

Vapaa sana aiheesta ja terveiset ministeriölle:

Kysymysten 1‒4 perusteluissa painotetaan, että sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastella 
kokonaisuutena. Helsingin näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen kuntapohjaisesti on jatkossakin ensisijainen vaihtoehto 
Helsingissä. Uutta hallinnollista tasoa, maakuntia, ei ole tarpeen perus-
taa. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan sisältyvä selvi-
tys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkai-
susta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja kuntien nä-
kemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen linjausten 
jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa tarkemmin 
kantaa kuntien mahdolliseen rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisessa.

Jos järjestäminen ja rahoitusvastuu kuitenkin päädyttäisiin kokoamaan 
maakuntiin koko maassa, kuntien mahdollisuutta tuottaa palveluja ei tu-
le kategorisesti kieltää. Tämä mahdollisuus tulee sallia, mutta nimeno-
maan järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana, sekä järjestäjän et-
tä kunnan niin halutessa ja yhdessä sopien. Näin ollen ainoastaan 
vaihtoehto 2 voisi olla mahdollinen. Silloin ei myöskään pidä lainsää-
dännöllisesti määritellä erikseen tarkemmin palveluittain, mitä sote-pal-
veluja mahdollisuus koskisi.

Lisäksi kysymyksessä 6 huomiota kiinnittää se, että esitetyistä palve-
luista puuttuivat muun muassa sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen 
tarpeen arviointi ja asiakas/palvelusuunnitelmien laatiminen sekä sosi-
aalipäivystys ja terveydenhuollon päivystyspalvelut. Onko olettamana 
se, että kunnat eivät missään tapauksessa voisi tuottaa näitä palvelu-
ja? Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että osa esitetyistä palveluista 
on viranomaistehtäviä. Oletetaanko siis, että maakunta voisi siirtää vir-
kavastuuta kunnille?

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lausunnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on vaikea esittää, koska 
kysely koskee tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudis-
tusta, jonka sisällöstä ei ole vielä päätetty. Yleisellä tasolla voidaan to-
deta, että vaikuttavilla, oikea-aikaisilla, riittävillä ja taloudellisesti kestä-
västi järjestetyillä ja tuotetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla voidaan 
vaikuttaa myönteisesti kaiken ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilanteis-
sa elävien kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.”

Käsittely
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20.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 159 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/26
26.08.2019

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

§ 546
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite vanhuspalvelujen laadun var-
mistamisesta

HEL 2019-001431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Lausunto 16.4.2019, vanhusneuvosto,

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kaupungin vanhuspalvelujen laadun varmistamista.   

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaikissa 
ikäihmisten palveluissa ensisijaisena lähtökohtana on varmistaa ja tur-
vata iäkkään ihmisen hyvä ja turvallinen arki sekä tarpeenmukainen 
hoito ja muut tarvittavat palvelut. 

Palvelujen laadunvalvonta ja saatavuus

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa aktiivisesti vanhusten palvelujen laa-
tua ja määrää. Toimialalla on yhdistetty omavalvonta- sekä potilas- ja 
asiakasturvallisuussuunnitelma. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelu-
jen oman toiminnan laadunhallinta perustuu kotona asumista tukevien 
ja ympärivuorokautisen hoivan palvelujen omavalvontasuunnitelmaan. 
Yksiköt täydentävät yhteistä suunnitelmapohjaa lisäämällä siihen tar-
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kentavat tiedot. Suunnitelmia täydennetään toiminnan muutosten mu-
kaan ja suunnitelmien toteutumista seurataan asiasta riippuen kuukau-
sittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Nämä omaval-
vontasuunnitelmat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi laadun arviointiin käytetään useita muita välineitä. Esimerkiksi 
RAI (Resident Assessment Instrument) on käytössä asiakkaan palvelu-
tarpeen arvioinnin, hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laadinnan 
sekä laadunarvioinnin välineenä. Käytössä on myös HaiPro-järjestel-
mä, johon työntekijät ilmoittavat vaaratilanteista sekä SPro-järjestelmä 
työntekijöiden ilmoituksille havaituista epäkohdista tai epäkohtien uhis-
ta. Säännöllisin väliajoin toistuvat asiakaskyselyt sekä asiakasraadeilta 
ja neuvostoilta kerättävä palaute antavat suuntaviivoja palvelujen laa-
dun kehittämiseen. Esimerkiksi kotihoidon asiakastyytyväisyyden kes-
kiarvo oli 8,2/10 loppuvuonna 2018.

Yksityisen palveluntuottajan laadunvalvonta perustuu sopimukseen ja 
sen liitteenä olevaan yksityiskohtaiseen palvelukuvaukseen sekä tiivii-
seen yhteistyöhön palveluntuottajan kanssa. Ennakoivan valvonnan 
keinoista keskeisin on palveluntuottajan omavalvonta. Ostopalveluyksi-
köihin tehdään ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä, joita on lisät-
ty. Valvontaa on tehostettu myös resursseja lisäämällä. 

Palvelujen toteutumista seuraavat lisäksi muun muassa kaupungin tar-
kastusvirasto, aluehallintovirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). 

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsi maaliskuun 2019 lopussa keski-
määrin 16 vuorokaudessa (mediaani) ja ympärivuorokautisen hoitopai-
kan odottajia oli 96. Kotihoidon asiakkaaksi pääsee heti, kun palvelun 
tarve on todettu.

Hoitohenkilöstön saatavuus ja mitoitus

Työmarkkinatilanne on tällä hetkellä valtakunnallisesti haastava. Henki-
löstön saatavuutta ja pysyvyyttä kehitetään jatkuvasti monin eri toi-
menpitein, muun muassa palkkausta tarkastelemalla, yhteistyöllä pää-
kaupunkiseudun opinto-ohjaajien kanssa alan kiinnostavuuden lisäämi-
seksi, työharjoittelun toteuttamisella oppilaitosyhteistyönä, työnantaja-
maineen edistämisellä erillisin hankkein sekä aktiiviseen työpaikka-
markkinointiin liittyvällä tapahtumakalenterilla. 

Vuosina 2017‒2018 kotihoitoon palkattiin 60 uutta työntekijää. Vuonna 
2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdenne-
taan syksyllä aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon 
asiakkuuden alussa. Kotihoidon kehittäminen jatkuu toukokuussa 2019 
valmistuneen toimintasuunnitelman mukaisesti.
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Helsingin ympärivuorokautisen hoidon oman toiminnan yksikköjen kes-
kimääräinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
kuitenkin vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mu-
kaan. Voimassa olevan laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoituk-
sen tulee olla vähintään 0,5.

Henkilöstökokemus

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä ta-
pahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja 
hyvinvointiin. Helsinki on ollut vuodesta 2014 lähtien mukana tutkimuk-
sessa. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen tutkimustulokset ovat kehitty-
neet vuosien 2014, 2016 ja 2018 tulosten perusteella erittäin myöntei-
seen suuntaan. Johtaminen ja tuen saaminen ovat olleet hyvällä tasol-
la. Myös henkilöstön kokemus kohtelun oikeudenmukaisuudesta on li-
sääntynyt.

Työyhteisötaidot ja työpaikan ilmapiiri ovat olleet jo aiemmin hyvät ja 
vuoden 2018 tuloksissa ne olivat edelleen parantuneet. Työhön oltiin 
erittäin sitoutuneita ja koettiin työn imua. Työstressiä ilmeni aiempaa 
vähemmän, vaikka edelleenkin sitä esiintyi. Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtamista pidettiin valmentavana. Itseohjautuvat tiimit 
kokivat työn imua ja mielekkyyttä. 

Kotihoitoyksiköiden kehityssuunta oli selkeästi positiivinen. Valtaosassa 
kotihoitoyksiköistä tulokset paranivat verrattuna vuoden 2016 tuloksiin. 
Kotihoidon henkilöstön kokemus työn hallinnan tunteesta oli vuonna 
2018 pääsääntöisesti parempi kuin vuonna 2016.

Hankintakäytännöt

Sosiaali- ja terveystoimiala noudattaa Helsingin kaupungin hankintoja 
koskevia linjauksia. Kaupungin hankintastrategiset päävalinnat ovat:

 Hankinta-asiantuntemusta lisätään ja sen käyttöä tehostetaan han-
kintaosaamista parantamalla ja syventämällä sekä hankintoja sovel-
tuvilta osiltaan keskittämällä 

 Hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan tervei-
den markkinoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet 

 Hankintojen ohjauksessa ja työnjaossa käytetään kilpailuttamisen 
keskittämisen ja tilaamisen hajauttamisen yhdistelmä- eli hybridi-
mallia

 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
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 Hankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan 
innovatiivisia, erityisesti hankintalainsäädännössä mainittuja toimin-
tamalleja

Sosiaali- ja terveystoimessa on käynnistetty yhtenäisen tuottajaohjauk-
sen mallin kehittäminen. Tätä varten perustetaan hankintapalvelujen 
koordinoima toimialatasoinen verkosto. Osana kehittämistä yhtenäiste-
tään palveluntuottajien valvontaan liittyviä käytäntöjä sekä kehitetään 
konkreettisia työkaluja palvelujen laadun seurantaan. Toimialan han-
kinnoissa kehitetään myös palvelutuotannon systemaattista analysoin-
tia oman tuotannon ja eri ostopalveluvaihtoehtojen välillä. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 allekirjoittajaa.  

Muiden vanhuspalveluja koskevien aloitteiden käsittely

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän vanhusten hoivaa koskevan ryhmä-
aloitteen (HEL 2019-002037) ja valtuutettu Mari Holopaisen ja 20 muun 
valtuutetun kotihoidossa olevien ikäihmisten päivätoiminnan lisäämistä 
koskevan aloitteen (HEL 2019-002610) kaupunginhallitus esittää kau-
punginvaltuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 mo-
mentin ja 12 §:n mukaisesti.     

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 § 384 käsitellyt perussuomalaisten 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen vanhuspalvelujen nykytilasta ja tule-
vien tarpeiden selvittämisestä (HEL 2018-004931). Tuolloin annettuun 
kaupunginhallituksen vastaukseen nähden nyt käsiteltävinä olevissa 
vanhuspalveluja koskevissa aloitevastauksissa on käytetty päivitettyjä 
tietoja.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Lausunto 16.4.2019, vanhusneuvosto,

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 106

HEL 2019-001431 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien vanhuspalvelujen laadun varmistamista:

"Kaikissa ikäihmisten palveluissa ensisijaisena lähtökohtana on varmis-
taa ja turvata iäkkään ihmisen hyvä ja turvallinen arki sekä hänen tar-
peenmukainen hoito ja muut tarvittavat palvelut. 

Palvelujen laadunvalvonta ja saatavuus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala seuraa aktiivisesti vanhusten pal-
velujen laatua ja määrää. Toimialalla on yhdistetty omavalvonta- ja po-
tilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen oman toiminnan laadunhallinta perustuu kotona asumista 
tukevien ja ympärivuorokautisen hoivan palvelujen omavalvontasuunni-
telmaan. Yksiköt täydentävät yhteistä suunnitelmapohjaa lisäämällä 
siihen omat tarkentavat tiedot. Suunnitelmia täydennetään toiminnan 
muutosten mukaan ja suunnitelmien toteutumista seurataan asiasta 
riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosit-
tain. Nämä omavalvontasuunnitelmat löytyvät kaupungin internet-sivuil-
ta.

Edellä mainitun lisäksi laadun arviointiin käytetään useita muita välinei-
tä, esimerkiksi RAI:ta (Resident Assessment Instrument). RAI:ta käyte-
tään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, hoito-, kuntoutus- ja palvelu-
suunnitelman laadinnan sekä laadunarvioinnin välineenä. Käytössä on 
myös HaiPro-järjestelmä, johon työntekijät ilmoittavat vaaratilanteista 
sekä SPro-järjestelmä työntekijöiden ilmoituksille havaituista epäkoh-
dista tai epäkohtien uhista. Myös säännöllisin väliajoin toistuvat asia-
kaskyselyt ja asiakasraadeilta- ja neuvostoilta kerättävä palaute anta-
vat suuntaviivoja palvelujen laadun kehittämiseen. Esimerkiksi kotihoi-
don asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 8,2/10 loppuvuonna 2018.

Yksityisen palveluntuottajan laadunvalvonta perustuu palvelutuottajan 
kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopimuksen liitteenä oleva yksityiskoh-
tainen palvelukuvaus antaa valvonnan sisällölle raamit. Valvonta perus-
tuu tiiviiseen yhteistyöhön palveluntuottajan kanssa. Ennakoivan val-
vonnan keinoista keskeisin on palveluntuottajan omavalvonta lain edel-
lyttämien omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Ostopalveluyksiköihin 
tehdään myös ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. Viimeaikais-
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ten tapahtumien vuoksi Helsinki on tehostanut valvontaa ja lisännyt en-
nalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. Myös valvonnan resursseja on 
lisätty. 

Kaupungin oman seurannan lisäksi palvelujen toteutumista seuraavat 
muun muassa kaupungin tarkastusvirasto, aluehallintovirasto sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Omavalvonnan ja muiden menetelmien yhteiskäytöllä on palvelujen 
laatu kaupungin omassa palvelutuotannossa saatu pysymään hyvällä 
tasolla. Sosiaali- ja terveystoimiala selvitti sosiaali- ja terveyslautakun-
nan pyynnöstä (kokous 19.12.2017) toimialan palveluihin kohdistuneita 
viranomaisten selvityspyyntöjä. Selvityksen perusteella todettiin Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tarjonneen pääosin laa-
dukkaita palveluja kuntalaisille.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsi kuluvan vuoden maaliskuun lo-
pussa keskimäärin 16 vuorokaudessa (mediaani), ja ympärivuorokauti-
sen hoitopaikan odottajia oli maaliskuun lopussa 96. Kotihoidon asiak-
kaaksi pääsee heti, kun palvelun tarve on todettu.

Hoitohenkilöstön saatavuus ja mitoitus

Työmarkkinatilanne on tällä hetkellä valtakunnallisesti haastava. Henki-
löstön saatavuutta ja pysyvyyttä on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti 
monin eri toimenpitein, muun muassa palkkausta tarkastelemalla, yh-
teistyöllä pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajien kanssa alan kiinnosta-
vuuden lisäämiseksi, työharjoittelun toteuttamisella oppilaitosyhteistyö-
nä, työnantajamaineen edistämisellä erillisin hankkein sekä aktiiviseen 
työpaikkamarkkinointiin liittyvällä tapahtumakalenterilla. 

Vuosina 2017‒2018 kotihoitoon palkattiin 60 uutta työntekijää. Vuonna 
2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdenne-
taan syksyllä aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon 
asiakkuuden alussa. Kotihoidon kehittäminen jatkuu toukokuussa 2019 
valmistuvan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Helsingin ympärivuorokautisen hoidon oman toiminnan yksikköjen kes-
kimääräinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
kuitenkin vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mu-
kaan. Voimassa olevan laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoituk-
sen tulee olla vähintään 0,5.

Henkilöstökokemus

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä ta-
pahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja 
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hyvinvointiin. Helsinki on ollut vuodesta 2014 lähtien mukana tutkimuk-
sessa. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen tutkimustulokset ovat kehitty-
neet vuosien 2014, 2016 ja 2018 tulosten perusteella erittäin myöntei-
seen suuntaan. Johtaminen on ollut hyvällä tasolla ja tulos edelleen pa-
rani. Henkilöstö koki saavansa esimieheltä tukea, ja henkilöstö puoles-
taan tuki esimiestä. Myös henkilöstön kokemus kohtelun oikeudenmu-
kaisuudesta oli lisääntynyt.

Työyhteisötaidot ja työpaikan ilmapiiri ovat olleet jo aiemmin hyvät, 
mutta vuoden 2018 tuloksissa ne olivat entistä paremmat. Työhön oltiin 
erittäin sitoutuneita ja koettiin työn imua. Työstressiä ilmeni aiempaa 
vähemmän, vaikka edelleen sitä esiintyi. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtamista pidettiin valmentavana, ja itseohjautuvat tiimit ko-
kivat työn imua ja työn mielekkyyttä. 

Kunta10-tutkimuksen tuloksien mukaan kotihoitoyksiköiden kehitys-
suunta oli selkeästi positiivinen. Valtaosassa kotihoitoyksiköistä tulok-
set paranivat verrattuna vuoden 2016 tuloksiin. Kotihoidon henkilöstön 
kokemus työn hallinnan tunteesta oli vuonna 2018 pääsääntöisesti pa-
rempi kuin vuonna 2016.

Hankintakäytännöt

Sosiaali- ja terveystoimiala noudattaa hankinnoissa Helsingin kaupun-
gin hankintoja koskevia linjauksia. Kaupungin hankintastrategiset pää-
valinnat ovat:

 Hankinta-asiantuntemusta lisätään ja sen käyttöä tehostetaan han-
kintaosaamista parantamalla ja syventämällä sekä hankintoja sovel-
tuvilta osiltaan keskittämällä 

 Hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan tervei-
den markkinoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet 

 Hankintojen ohjauksessa ja työnjaossa käytetään kilpailuttamisen 
keskittämisen ja tilaamisen hajauttamisen yhdistelmä- eli hybridi-
mallia

 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 Hankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan 

innovatiivisia, erityisesti hankintalainsäädännössä mainittuja toimin-
tamalleja

Kaupungin hankintastrategisten päävalintojen toteuttamiseksi sekä 
hankintatoimen tehokkuuden lisäämiseksi, hankintojen ohjauksen ke-
hittämiseksi ja hankintatyön laadun parantamiseksi käynnistetään han-
kintojen kehittämisohjelma. Hankintojen yleistä ohjausta kehitetään pe-
rustamalla keskeisten hallintokuntien edustajista koottu Helsingin han-
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kintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on hankintatoimen 
toimintatapojen yhtenäistäminen ja Helsingin kaupungin hankintastra-
tegian kehittämistoimenpiteiden toteutumisen koordinointi ja seuranta. 

Sosiaali- ja terveystoimessa on käynnistetty yhtenäisen tuottajaohjauk-
sen mallin kehittäminen. Tätä varten perustetaan hankintapalvelujen 
koordinoima toimialatasoinen verkosto. Osana kehittämistä yhtenäiste-
tään palveluntuottajien valvontaan liittyviä käytäntöjä sekä kehitetään 
konkreettisia työkaluja palvelujen laadun seurantaan. Toimialan han-
kinnoissa kehitetään myös palvelutuotannon systemaattista analysoin-
tia oman tuotannon ja eri ostopalveluvaihtoehtojen välillä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukkailla, riittävillä ja oikea-aikaisilla kotiin tuotavilla sekä ympäri-
vuorokautisen hoivan palveluilla on merkittäviä terveys- ja hyvinvointi-
vaikutuksia. Hyvä laatu syntyy muun muassa riittävästä ja työhönsä 
motivoituneesta henkilökunnasta, hyvistä hankintakäytännöistä sekä 
riittävästä laadunvalvonnasta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 547
Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi kotihoidon tuen kunta-
lisän rajaamisen vaikutuksista ja vapaaehtoisten työllistymistä edis-
tävien toimien kohdistamisesta

HEL 2018-012666 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hokkanen, projektiasiantuntija, puhelin: 310 23602

olli.hokkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.11.2018 kaupungin vuoden 2019 talousarviota ja ta-
loussuunnitelmaa vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen: " Hyväksyessään talousarvion vuo-
delle 2019 kaupunginvaltuusto edellyttää, että seurataan laajasti koti-
hoidon tuen kuntalisän rajaamisen vaikutuksia ja selvitetään vapaaeh-
toisten työllistymistä edistävien toimien kohdistamista pitkään kotona 
olleille vanhemmille." (Terhi Peltokorpi).    
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Toivomusponnen johdosta on saatu päätöshistoriaan sisältyvä kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Lautakunta päätti 18.12.2018 § 
267 poistaa varhaiskasvatuspalvelujen kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli 
kaksivuotiailta 1.5.2019 alkaen. Samalla lautakunta päätti, että Helsin-
ki-lisän poistamisen vaikutuksia päivähoitopaikkojen riittävyyteen seu-
rataan tehostetusti ja vaikutukset raportoidaan marraskuussa 2019. Li-
säksi lautakunta edellytti muutosvaiheessa toimialojen ja työllistymis-
palvelujen yhteistyötä perheiden ohjaamiseksi tarvittaessa muiden pal-
velujen piiriin. Viestinnässä painotettiin selko- ja monikielisyyttä.    

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on selvittänyt vapaaehtoisten työl-
listymistä edistävien toimien kohdistamista pitkään kotona olleille van-
hemmille. Kaupunki on rahoittanut toimenpiteitä sekä käynnistänyt sel-
vitystöiden tuloksena uusia hankkeita edistääkseen kyseisen kohde-
ryhmän työllistymistä tai koulutukseen pääsyä. Hankkeiden myötä syn-
tyy uutta seuranta- ja vaikuttavuustietoa. 

Women to work maahan muuttaneiden naisten potentiaali työelämän 
käyttöön -hankkeen (1.3.2019-28.2.2021) keskeinen tavoite on ohjata 
naisia kohti työtä ja koulutusta sekä edistää monipuolisin keinoin työ-
elämäosallisuutta. Hanke on suunnattu somalian-, arabian- ja venäjän-
kielisille maahan muuttaneille kaupungin työllisyydenhoidon asiakkaina 
oleville yhteensä 250 naiselle, joilla on vähän tai ei ollenkaan koulutus-
ta ja työhistoriaa. Hankkeen avulla lisätään myös rekrytoivien työnanta-
jien tietämystä kohderyhmän osaamisesta ja tasa-arvoisen rekrytoinnin 
käytännöistä. Hanke edistää työllisyydenhoidon ohjaustyössä toimivien, 
oppilaitosten sekä verkostoyhteistyökumppaneiden tietoutta maahan 
muuttaneiden naisten työelämään ohjauksen erityiskysymyksistä sekä 
tuottaa tasa-arvoiseen rekrytointiin ja työelämään liittyvää tietoa. Oh-
jaustyötä tekeville järjestetään myös koulutusta. Women to work -hank-
keen suunnittelussa hyödynnettiin aikuisten TYP-palvelun (Työllistymis-
tä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakasselvitystä vuodelta 2018, 
jonka mukaan vaikeasti työllistyvien työttömyys pitkittyy edelleen ja 
maahanmuuttajataustaisten osuus kasvaa asiakaskunnassa. Maahan-
muuttajat muodostavat yhden Helsingin työllisyydenhoidon strategisista 
ryhmistä. Kaupunki tarjoaa työkokeilupaikkoja erityisesti maahanmuut-
tajataustaisille naisille. Hankkeen suunnitteluvaiheeseen saatiin mu-
kaan myös yrityksiä. Hankkeessa naisia kannustetaan hakeutumaan 
miesvaltaisille aloille. Heille tarjotaan tietoa suomalaisesta työelämästä, 
työelämän pelisäännöistä sekä työnhaun käytännöistä, joita digitalisaa-
tio on muuttanut.

Vuonna 2019 käynnistyneellä vapaaehtoisella Digirasti-hankkeella pyri-
tään ehkäisemään pitkäaikaistyöttömien sekä kunnan osittain rahoitta-
man työmarkkinatuen piirissä olevien henkilöiden digitaalista syrjäyty-
mistä työnhausta. Hankkeessa tuetaan digitaalisen työnhaun ja koulu-
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tuksen työkalujen käyttöä. Tarkoituksena on tavoittaa noin 800 kohde-
ryhmään kuuluvaa henkilöä tarjoamalla digineuvontaa 600 henkilölle ja 
kurssi 200 asiakkaalle. Asiakasohjausta tehdään myös Työllisyyden 
palvelutorilla. Digirastissa hyödynnetään vaikuttavuustietoa, jota on 
saatu aiemmin päättyneestä Työrasti-hankkeesta. 

Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisen Työkyky 
käyttöön -kehittämishankkeen (11.2.-31.12.2019) tarkoituksena on 
saada työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevia henkilöitä nopeammin 
työkykyselvitykseen. Pilottialueiksi valittiin Myllypuro, Kontula, Kivikko, 
Mellunmäki, Kannelmäki sekä Malminkartano, joiden alueelta kutsu-
taan henkilöitä työkykyselvitykseen vapaaehtoisuuteen perustuen. Ta-
voitteena on saada näiltä alueilta monia pitkään kotona olleita muunkie-
lisiä vanhempia kuntoutukseen, työelämään, koulutukseen, työkyvyt-
tömyyseläkkeelle sekä sosiaalityön ja terveyspalvelujen piiriin. Aluksi 
työtä tuetaan hankkimalla tarvittaessa lääkäripalveluja. Hanketta varten 
kaupunginkanslian työllisyyspalveluissa on selvitetty laajasti työmarkki-
natuen kuntaosuuslistan dynamiikkaa.

Kaupunki rahoittaa osaltaan Nicehearts ry:n Kotiäitiydestä kohti opiske-
lua ja työelämää -nimistä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta 
(1.1.2019-31.12.2020) jonka tavoitteena on torjua pitkäaikaistyöttö-
myyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Hanke on suunnattu 300:lle työelä-
män ulkopuolella olevalle maahanmuuttajataustaiselle naiselle. Tarkoi-
tuksena on yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin parantaa kotona 
lastaan hoitavien äitien työ- ja toimintakykyä sekä huomioida erityisesti 
kotiäidit kotoutumisessa. Ura- ja palveluohjauksen toimintamallin avulla 
voidaan kannustaa ja auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia osallis-
tumaan yhteiskuntaan ja orientoitumaan kohti opiskelua ja työelämää. 
Osallistavalla hankkeella pyritään vähentämään ylisukupolvisen syrjäy-
tymisen riskiä. Tavoitteena on arjen hallinta sekä palkkatyön, opiskelun 
tai vapaaehtoistyön aloittaminen.

Kaupunki on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien maahan muuttaneille 
syrjäytymisvaarassa oleville kotivanhemmille lastenhoidolla tuettua 
omakielistä yhteiskuntaorientaatiota. Kotivanhemmat perehtyvät suo-
malaiseen palvelujärjestelmään sekä opiskelu- ja työllistymisvaihtoeh-
toihin neljän kuukauden aikana. Lisäksi jokainen osallistuja saa henki-
lökohtaista uraohjausta omalla äidinkielellään. Tähän mennessä 60 
prosenttia tavoitetuista osallistujista siirtyy opiskeluun tai työhön vuo-
den sisällä. 

Helsinki on järjestänyt vuodesta 2013 lastenhoidolla tuettua suomen 
kielen opetusta pienten lasten kotivanhemmille eri puolilla kaupunkia. 
Kurssin aikana jokainen vanhempi saa henkilökohtaista ura-ohjausta. 
Kurssit tarjoavat opetusta noin 150 henkilölle vuodessa.
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Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston 
kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hokkanen, projektiasiantuntija, puhelin: 310 23602

olli.hokkanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 208

HEL 2018-012666 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kotihoidon tuen kuntalisä yli kaksivuotiailta päättyi 1.5.2019 kaupun-
ginvaltuuston 28.11.2018 ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
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18.12.2018 päätösten mukaisesti. Hyväksyessään talousarvion vuodel-
le 2019 kaupunginvaltuusto edellyttää, että seurataan laajasti kotihoi-
don tuen kuntalisän rajaamisen vaikutuksia ja selvitetään vapaaehtois-
ten työllistymistä edistävien toimien kohdistamista pitkään kotona olleil-
le vanhemmille. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä selvittää kotihoidontuen 
kuntalisän rajaamisen vaikutuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla tehdään selvitys hakijoiden määrän, hakijoiden ikärakenteen ja 
alueellisen hakijamäärän suhteesta väestöön. Kuntalisän poiston vaiku-
tukset yli kaksivuotiailta näkyvät vasta syksyllä 2019.

Vertailu tehdään edellisiin vuosiin elo-syyskuussa aloittavien lasten iän 
ja asuinalueen mukaan. Elokuussa aloittavien lasten määrä on vuoden 
korkein. Lisäksi seurataan kotihoidontuen saajien määrää ikäryhmittäin 
ja alueellisesti. 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto puolestaan selvittää vapaaehtois-
ten työllistymistä edistävien toimien kohdistamista pitkään kotona olleil-
le vanhemmille. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee selvitystä marraskuussa 
2019 ja se tuodaan kaupunginhallituksen tietoon keväällä 2020. Selvi-
tys tehdään yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Elina Paula Niemelä, suunnittelija, puhelin: 310 42297

elina.paula.niemela(a)hel.fi
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§ 548
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toi-
vomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä

HEL 2019-000809 T 00 00 03

HEL 2019-000810

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
16.1.2019 hyväksymien toivomusponsien (Sirpa Asko-Seljavaara ja 
Mari Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen 
ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 11.6.2019 § 340
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 147

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.1.2019 valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitetta kortteli-
kohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavat kaksi toivomuspontta:  
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Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti, että "kaupunginvaltuusto 
edellyttää kaupunginhallituksen selvittävän yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa mahdollisuudet sote-lautakunnan ehdotuksen to-
teuttamiseksi kotihoitajien pysäköinnin helpottamiseksi. Se on kyltti au-
ton ikkunaan, että on asiakaskäynnillä". 

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti, että "kaupunginvaltuusto edellyttää 
kaupunginhallituksen selvittävän mahdollisuudet ennen kaupungin ta-
soisen selvityksen ja toimenpiteiden valmistumista, että kotihoitajien 
määrättyjä pysäköintivirhemaksuja tulisi voida neuvotteluteitse estää 
esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää kyseessä ole-
van kotihoidon tai kotisairaalan ajoneuvon asiakaskäynnillä. Tällöin ai-
nakin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää pysäköintivirhemak-
sun määräämättä, mikäli ajoneuvo ei ole liikennettä estävästi tai vaaral-
lisesti pysäköity".  

Toivomusponsien johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunnot. Sosiaali- ja terveyslautakunta on merkinnyt tiedoksi sille 
erikseen valmistellun liitteenä 2 olevan selvityksen kotihoidon ja kotisai-
raalan työntekijöiden pysäköintiongelmien helpottamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunta on todennut, että erityisesti kantakau-
pungin alueella pysäköintipaikkoja ei ole. Tuulilasiin asetettava kyltti ei 
ratkaise tai helpota asiaa. 

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan 
kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. Virheellistä pysäköintiä ei voi jät-
tää huomiotta. Kunnallisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vaikuttaa 
yksityisten kiinteistöjen alueilla toimivien valvontayhtiöiden käytäntöihin. 

Kotihoidon ja kotisairaalan henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on 
selvitetty aiemmin esimerkiksi   apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin 
johtamassa työryhmässä. Työryhmä ehdotti mm. kuljettajien ja yhteis-
käyttö- tai leasing-ajoneuvojen käytön kokeilua.   

Sosiaali- ja terveystoimiala ja kaupunkiympäristön toimiala tehostavat 
yhteistyötä kotihoidon ja muiden kotikäyntejä tekevien henkilöiden py-
säköintiongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi neuvotellaan taloyhtiöiden 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa mahdollisuudesta 
käyttää näiden pysäköintipaikkoja.            

Kotihoidon optimointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain kuluvan vuo-
den aikana. Ohjelma suunnittelee asiakkaan tarpeita vastaavan palve-
lun ja reitittää työntekijän kulkemisen optimaalisesti. Reitityksen suun-
nittelussa voitaneen jatkossa ottaa huomioon kotikäyntikohteiden pysä-
köintimahdollisuudet. Kotihoidon käyttöön on tarkoitus hankkia myös 
muita kulkuneuvoja kuten lisää sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. 
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Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliittoa selvit-
tämään kuntien kantaa tieliikennelain muutostarpeisiin. Helsingin kau-
pungin edustajat ovat esittäneet, että kotihoidolle voitaisiin myöntää 
1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain (729/2018) 3 luvun 39 
§:n mukaiseen liikuntarajoitteisten pysäköintilupaan verrattava lupa, jo-
ka oikeuttaisi luvan käyttäjän pysäköimään maksulliselle paikalle ilman 
maksua, aikarajoitteiselle paikalle rajoitusta pidemmäksi ajaksi ja pysä-
köintikiellon vaikutusalueelle. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen 
kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 11.6.2019 § 340
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 147

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 519

HEL 2019-000809 T 00 00 03

HEL 2019-000810

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.08.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.06.2019 § 353

HEL 2019-000809 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että pysäköintipaikkojen riittävyys 
on ongelman ydin, sillä pysäköinti erityisesti kantakaupungin alueella 
on vaikeaa. Tuulilasiin asetettavan kyltin kehittäminen pysäköinnin hel-
pottamiseksi aloitteessa mainitun mukaisesti ei kuitenkaan ole tarkoi-
tuksenmukaista, koska se ei ratkaise tai edes helpota ongelmaa. Pysä-
köinnin tekee vaikeaksi pysäköintipaikkojen riittämättömyys, ei niinkään 
pysäköintimaksun maksaminen.

Yleisillä katualueilla automaattien lisäksi pysäköintimaksun voi maksaa 
neljällä mobiilijärjestelmällä. Yksityisten kiinteistöjen alueilla ajoneuvo-
jen pysäköinnistä päättää kiinteistön omistaja tai haltija.
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Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista 
on selvitetty työryhmässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin joh-
dolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Tässäkin yhteydessä pysä-
köintipaikan löytymisen todettiin olevan se varsinainen ongelma kanta-
kaupungin alueella. Asian helpottamiseksi työryhmä mm. esitti, että 
terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualu-
eella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan mallia, jossa vähintään kaksi 
autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing-autolla. Kokeilua ei ole 
koskaan toteutettu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kuntaliittoa selvittämään 
kuntien kantaa tieliikennelain muutostarpeisiin.

Selvityksen yhteydessä Helsingin kaupunki esitti, että kotihoidolle voi-
taisiin myöntää 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukai-
seen liikuntarajoitteisen pysäköintilupaan verrattava lupa, joka oikeut-
taisi luvan käyttäjän pysäköimään maksulliselle paikalle ilman maksua, 
aikarajoitteiselle paikalla rajoitusta pidemmäksi aikaa ja pysäköintikiel-
lon vaikutusalueelle. 

Aloitteen perusteella kaupunkiympäristön toimialan edustajat pysäköin-
ninvalvonnasta ja liikennesuunnittelusta neuvottelivat sosiaali- ja ter-
veystoimialan edustajien kanssa, miten pysäköintiä kotihoidon työteh-
tävissä voitaisiin helpottaa.

Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvonta on antanut Hel-
singin kaupungin Rakentamispalvelu Staran omistamille leasing ajo-
neuvoille kahdeksan pysäköintivirhemaksua vuosina 2012-2018 mm. 
suojatievirheiden perusteella ja virheellisestä pysäköimisestä jalkakäy-
tävälle. Näistä yksittäisissä tapauksissa ajoneuvo on saattanut olla ko-
tihoidon työtehtävissä. 

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan 
kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. 

Kunnallisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vaikuttaa yksityisten kiin-
teistöjen alueilla toimivien valvontayhtiöiden käytäntöihin. Kotihoidon 
tulisi sopia pysäköimisestä yksityisten kiinteistöjen alueella kiinteistöjen 
edustajien kanssa. Pysäköinninvalvonnan tekemien selvitysten mukaan 
kotihoidon on mahdollista pysäköidä mm. Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n kiinteistöjen alueilla taloyhtiöiden vieraspaikoille.

Kotihoitajien auton pysäköinti asiakaskäynnin ajaksi on ollut ongelma 
pääkaupunkiseudulla useita vuosia ja monia ratkaisuja on esitetty. Lau-
takunta esittää, että asia pidetään vireillä ja ratkaisuja etsitään, erityi-
sesti lainsäädäntömuutosten osalta, joissa esitetään työtehtävässä ole-
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valle autolle lupaa, jossa se rinnastetaan vammaisten pysäköintiin ja 
merkitään kotihoidon autot vastaavalla tunnuksella. 

Käsittely

18.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kotihoitajien auton pysäköinti asiakaskäynnin 
ajaksi on ollut ongelma pääkaupunkiseudulla useita vuosia ja monia 
ratkaisuja on esitetty. Lautakunta esittää, että asia pidetään vireillä ja 
ratkaisuja etsitään, erityisesti lainsäädäntömuutosten osalta, joissa esi-
tetään työtehtävässä olevalle autolle lupaa, jossa se rinnastetaan 
vammaisten pysäköintiin ja merkitään kotihoidon autot vastaavalla tun-
nuksella. 

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

11.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi
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§ 549
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 20.8.2019
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 20.8.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.8.2019
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.8.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto 22.8.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 22.8.2019
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 21.8.2019
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 22.8.2019
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534, 535, 536, 538, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 ja 549 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 537, 539, 540 ja 541 §: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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2019 182 (182)
Kaupunginhallitus

26.08.2019

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

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.09.2019.


