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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Gebhard, Elisa varajäsen
Karhuvaara, Arja varajäsen
Said Ahmed, Suldaan varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

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

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

lajohtaja
esteellinen: 714 §

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

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
esteellinen: 714 §

Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
709 - 725 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
709 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
710 - 711 §, 714 - 725 §

Juha Summanen hallintojohtaja
712 - 713 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
709 - 725 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2019
Kaupunginhallitus

28.10.2019

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

§ Asia

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

710 Asia/2 V 13.11.2019, Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

711 Asia/3 V 13.11.2019, Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

712 Asia/4 V 6.11.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

713 Asia/5 V 6.11.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

714 Asia/6 V 6.11.2019, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

715 Asia/7 V 6.11.2019, Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen 
ja laajennuksen hankesuunnitelma

716 Asia/8 V 6.11.2019 Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12598)

717 Asia/9 V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

718 Asia/10 Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelu-
kokonaisuuden johtajan avoimen viran hoitaminen

719 Asia/11 Ensihoitomestarin viran perustaminen pelastuslaitokselle kaupun-
kiympäristön toimialalle

720 Asia/12 Tontin varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle val-
tion tukemien opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten (Kaarela, tontti 33399/5)

721 Asia/13 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu kau-
punkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ra-
kennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta

722 Asia/14 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

723 Asia/15 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

724 Asia/16 Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

725 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 709
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 Anna 
Vuorjoen ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin 
ja Ozan Yanarin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Tomi Sevanderin.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna 
Vuorjoen ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin ja Ozan Yanarin.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 710
V 13.11.2019, Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2019-010736 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Vuonna 2019 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odo-
tettua heikompaa. Kunnallisveron odotettua heikompi kehitys johtuu sii-
tä, että verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoituson-
gelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 2020. Kunnallisveron tuotoksi 
Helsingissä vuonna 2019 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa 
talousarviota vähemmän.

Vuonna 2019 kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole 
kasvaneet odotetulla tavalla johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulo-
rekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita 
olisi pitänyt kertyä kaikille kunnille elokuun loppuun mennessä yhteen-
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sä yli 450 milj. euroa toteutunutta enemmän. Verohallinnon tekemien 
syyskuun 2019 selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta joh-
tuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain 
osan (arviolta 13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, et-
tä uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikoh-
taisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätyk-
set on toimitettu alkuvuodesta 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä 
alempina. Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuu-
distuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta 
joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Veronsaajien saa-
missa tilityksissä korjausliikkeen arvioidaan näkyvän suuremmassa 
määrin vasta tammikuussa 2020. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta ve-
rotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja 
tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan 2 740 milj. euroa. Tämä on 5,4 % 
vuoden 2019 ennustetta enemmän. Verohallinnon verokorttiuudistus 
sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 
2020, mistä syystä vuoden 2020 kunnallisverotulon kasvu vuodesta 
2019 muodostuu huomattavan korkeaksi. Kasvuksi vuodesta 2018 vuo-
teen 2020 muodostuu 6,2 %, joka kuvaa paremmin verotulopohjan 
kasvuvauhtia.

Vuosien 2019 ja 2020 kunnallistuloverojen, sekä myös yhteisöverojen, 
veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävar-
muutta johtuen edellä mainituista verohallinnon verouudistuksista sekä 
yleisestä suhdannetilanteen epävarmuudesta.

Helsingin ansiotuloveropohjan kehitys on ollut viime vuosina myönteis-
tä. Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisyystilanne parani huomatta-
vasti vuosina 2017–2018. Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä työ-
voimatutkimuksen ennakkotietojen mukaan vuodesta 2016 vuoteen 
2018 yli 3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla kasvua kertyi 4,5 prosent-
tia. Vuoden 2019 aikana työpaikkamäärän kasvu on hidastunut. Vuo-
den 2019 ensimmäisellä puoliskolla työpaikkoja oli Helsingissä vajaa 
prosentti enemmän kuin vuosi sitten ja pääkaupunkiseudulla kasvua oli 
reilun prosentin verran. Lähivuosina työpaikkojen määrä tullee kasva-
maan hieman viime vuosia hitaammin. Suomen yrittäjien pk-yritysba-
rometrin mukaan ongelmat sopivan työvoiman löytymisessä voivat es-
tää yritysten työpaikkamäärän kasvua. Tosin työikäisen väestön muut-
tovoitto ylläpitää Helsingissä positiivista kehitystä. 

Seudullisen työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrän ennuste-
taan kasvavan vuosina 2019–2022 Helsingissä noin 2,9 prosenttia ja 
koko pääkaupunkiseudulla noin 3,8 prosenttia. Projektio perustuu pit-
kän aikavälin keskiarvoon työpaikkakehityksestä sekä Elinkeinoelämän 
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tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Pellervon tutkimuslaitoksen ennusteisiin. 
Muualla Kuuma-seudulla työpaikkakehitys on maltillista.

Ansiotulojen summan vuosikasvu on Helsingissä ollut nopeampaa kuin 
koko maassa keskimäärin. Vuonna 2018 nimellinen kasvu oli Helsin-
gissä 4,4 prosenttia, ja koko maassa 3,1 prosenttia. Helsingin vuoden 
2018 ansiotulojen kasvu oli selvästi voimakkaampaa kuin kolmena 
edeltävänä vuonna, jolloin vuosikasvu on vaihdellut 2,5 prosentin ja 3,0 
prosentin välillä. Tulonsaajien määrä kasvoi Helsingissä 1,7 prosenttia 
vuonna 2018. Ansiotulojen keskiarvo kasvoi nimellisesti 2,6 prosenttia, 
ja mediaani hieman nopeammin. Kasvulukemat olivat lähellä koko 
Suomen keskimääräisten ja mediaaniansioiden kasvua. Ansiotulojen 
kasvu ei kuitenkaan ole Helsingissä ollut tasaista kaikissa tuloluokissa. 
Kun alimman tuloneljänneksen ansiotulot ovat pysyneet nimellisesti liki 
ennallaan ja reaalisesti jopa laskeneet, ylimmässä tuloneljänneksessä 
nimellistä kasvua on kertynyt 6,3 prosenttia vuodesta 2014.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 711
V 13.11.2019, Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2019-010738 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2020 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kun-
nanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais-
sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun 
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveropro-
sentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan 
on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuin-
rakennusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosent-
ti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta). Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veropro-
sentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin 
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myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta 
eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan mää-
rättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Vuoden 2020 verotuksessa lainsäädännössä määritellyt kiinteistövero-
veroprosenttien rajat ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00

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

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00

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

Kiinteistöveroveroprosenttien rajoissa ei ole muutosta vuoteen 2019.

Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2020 on arvioitu 283 milj. euroa. Vuo-
den 2019 tilitysarvio on 274 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton 3,3 prosentin nousu vuodelle 2020 johtuu kiinteis-
tökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta noususta.

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

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen lainsäädäntövalmistelu

Maan hallitus valmistelee lainsäädäntöuudistusta, jonka mukaan kiin-
teistöverotus on tarkoitus uudistaa vuoden 2022 verotuksessa. Uudis-
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tuksessa pyrittään huomioimaan paremmin maapohjien ja rakennusten 
käyvät verotusarvot, jotka ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannus- ja 
hintakehityksestä nykyisessä järjestelmässä. Uudessa arvottamisjärjes-
telmässä rakennusten verotusarvot nousisivat keskimäärin noin kak-
sinkertaisiksi ja nousu vaihtelisi rakennustyypeittäin ja alueittain raken-
nuskustannusten hintakehityksen mukaan. Vastaavasti maapohjien ve-
rotusarvot nousisivat myös keskimäärin kaksinkertaisiksi nykytasostaan 
koko Suomen tasolla. Maapohjien verotusarvojen muutoksiin liittyy kui-
tenkin huomattavasti suurempaa vaihtelua kuin rakennusten verotusar-
vojen muutoksiin.

Asuntojen hintakehitys on ollut Helsingissä viime aikoina huomattavasti 
muuta maata ja muita kaupunkeja nopeampaa. Käytössä olevan kiin-
teistöverojärjestelmän maan arvoon liittyvät käyvät arvot ovat siis to-
dennäköisesti jääneet eniten jälkeen juuri Helsingissä. Näin ollen uu-
den maapohjan arvottamisjärjestelmän suurimmat korotuspaineet koh-
distuvatkin juuri Helsinkiin. Keskimääräinen asuntojen hintakehitys Hel-
singissä ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa veron korotusten kohdistu-
misesta. Maan arvo ja sen kehitys vaihtelevat Helsingin sisällä hyvin 
paljon maantieteellisistä ja historiallisista syistä johtuen, minkä takia 
myös tulevat veronkorotukset kohdistuisivat erisuuruisina eri alueille. 
Nykyisen maapohjan arvottamisjärjestelmän käyvät arvot ovat jääneet 
eniten jälkeen Helsingin kalleimmilla alueilla, joille uuden järjestelmän 
korotukset tulisivat kohdistumaan.

Kiinteistöverojärjestelmän maapohjan ja rakennusten arvottamisperus-
teiden uusiminen tulisi nostamaan kiinteistöverotuottoja Helsingissä, 
mikäli kiinteistöveroasteissa ei tehtäisi muutoksia. Nykyjärjestelmässä 
varsinkin maan arvo on suuresti aliarvioitu, joten uudistuksen suurim-
mat korotukset kohdistuisivat Helsingissä maanpohjan käypään ar-
voon. Edellä kuvatun kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen ei ole 
tarkoitus muuttaa kuntien keräämiä kiinteistöverotuloja. Näin ollen osa-
na lainsäädäntöuudistusta on huomioitava kiinteistöveroprosenttien 
vaihteluvälit siten, ettei kiinteistöverojärjestelmän maapohjan ja raken-
nusten arvottamisperusteiden uusiminen ja oikeudenmukaistaminen 
nosta kiinteistöverovelvollisten keskimääräistä verorasitusta kunnan 
alueella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 712
V 6.11.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-010488 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Aleksi Niskaselle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Oskar Vidingin varajäseneksi (Pia Kopran henkilökohtainen 
varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta 
esittää Oskar Vidingiä varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 7.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Aleksi Niskaselle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _________ varajäseneksi (Pia Kopran henkilökohtainen va-
rajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Aleksi Niskasen (PS) 7.6.2017 § 264 varajä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Aleksi Niskanen pyytää 7.10.2019 eroa kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan varajäsen luottamustoimesta muiden luottamustehtä-
vien 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 Eronpyyntö 7.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 713
V 6.11.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2019-010658 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Lehdolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Severi Virolaisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 10.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Antti Lehdon (PIR) käräjä-
oikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
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toimikaudeksi. Antti Lehto pyytää 10.10.2019 eroa käräjäoikeuden lau-
tamiehen luottamustoimesta henkilökohtaisista syistä.

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 Eroilmoitus 10.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 714
V 6.11.2019, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

HEL 2019-010242 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää korottaa kaupungin omavelkaisen takauk-
sen määrää 19 721 000 euroa osana yhtiön yhteensä n. 54,9 milj. eu-
ron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten 
nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdol-
listen perimiskulujen kattamiseksi. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä 
on enintään 101 721 000 euroa. Takauksen voimassaoloaika on rajoi-
tettu enintään 31.12.2028 saakka.

B

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista/ järjestelyistä.

C

Että Oy Apotti Ab panttaa nyt myönnettävän ja aiemmin myönnetyn ta-
kauksen vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) 
perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä 
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen 
osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuot-
taa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojär-
jestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuk-
sen seurauksena muuttuu.

E

Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista 
voidaan kohdassa D) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähin-
tään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun 
kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja mak-
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setaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun men-
nessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy 
Apotti Ab:n omistajat (Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, 
Kirkkonummen ja Tuusulan kunnat sekä Helsingin ja Uudenmaan Sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omalta osaltaan vastaavat, mää-
rällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n 
lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Juha Jolkkonen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.2 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.mäkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kauniaisten kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Keravan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Tuusulan kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan 
sekä HUS:n käynnistämän yhteisen Apotti-hankkeen tarkoituksena on 
parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-
hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto.

Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaali-
huollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- 
ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Apotti-hankkeen oh-
jausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan 
osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakas-
sopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajakunnille ja 
kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä sekä huo-
lehtia järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja 
päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta aiheutuva riski on kunnalle 
sama, kuin kunta itse kehittäisi ja ylläpitäisi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tietojärjestelmää. Oy Apotti Ab:n tapauksessa omistajakunnat ovat 
ulkoistaneet asiakas- ja potilasjärjestelmän rakentamisen ja kehittämi-
sen Oy Apotti Ab:lle. Yhtä kuntaa tai kuntayhtymää laajemman omista-
ja- ja käyttäjäkunnan uskotaan tuovan pidemmällä aikajänteellä omista-
jille alhaisempia käyttäjäkohtaisia kustannuksia kuin yksin tekemällä. 
Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity kunnan tai kuntayhty-
män sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai 
suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät tulee olla joka tapauksessa.

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015, 591 §, mm. hyväksyä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja 
omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab –nimisen 
osakeyhtiön (yhtiö) perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kau-
niaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uuden-
maan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Yhtiö rekisteröitiin 15.7.2015 ja sen toimialana on tietojärjestelmäalan 
palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja 
kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsul-
tointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita. Yhtiö toimii julkisista 
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hankinnoista annetun lain mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyk-
sikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomis-
tajille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015, 275§, hyväksyä Helsin-
gin kaupungin osalta järjestelmää koskevat hankintapäätökset ja yhtiön 
perustajaosakkaat, Oy Apotti Ab, järjestelmätoimittaja ja KL-Kuntahan-
kinnat Oy ovat allekirjoittaneet hankittavaa asiakas- ja potilastietojärjes-
telmää koskevan hankintasopimuksen 21.4.2016.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015 § 331 myöntää Oy Apotti Ab:lle 
asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 82 milj. 
euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yh-
teensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä. Ao. takauksen 
turvin nostetut lainat tulee lyhentää loppuun vuoden 2028 päättymiseen 
mennessä.

Nykytilanne

Arvio Oy Apotti Ab:n kustannuksista on kasvanut alkuperäisestä suun-
nitelmasta, jolloin myös lainavakuuksien tarve on kasvanut. Osakkaat 
vastaavat yhtiön pääomarahoituksesta omistusosuuksiensa suhteessa. 
Kustannusten kasvu johtuu muun muassa osakkaiden alkuperäisiä ar-
vioita suuremmista käyttäjämääristä, jotka ovat kasvattaneet lisenssi-
maksuja. Lisäksi järjestelmään on tarpeen tehdä osakaskohtaista kehi-
tystyötä, joka myös kasvattaa kustannuksia. Tieto yksityiskohtaisista li-
senssimaksuista on katsottu Oy Apotti Ab:n julkisuuslain 1999/621 24 § 
1 momentin kohdassa 20) tarkoitetuksi yksityisen liikesalaisuudeksi, 
jonka vuoksi tässä yhteydessä ei avata lisenssikustannuksia tarkem-
min. Kustannusarvion erittely vuosilta 2016-2021 on liitteenä.

Helsingin kaupungin näkökulmasta on järjestelmähankkeen loppuun-
saattamisen kannalta perusteltua hyväksyä aiemman Oy Apotti Ab:n 
rahoitukseen liittyvän lainavakuuksia koskevan päätöksen muuttaminen 
siten, että aiemmin päätettyjä takauksia korotetaan yhteensä kahteen-
sataankahdeksaankymmeneen miljoonaan euroon (280 M€) siten, että 
kukin osakas myöntää korotuksen takausmäärään omistusosuuttaan 
vastaavalle summalle, jo tehdyt takauspäätökset huomioiden.

Helsingin kaupungin osalta tämä tarkoittaa vakuuksien lisäämistä ai-
emmin päätettyjen vakuuksien (82 milj. euroa) lisäksi 19 721 000 eurol-
la. Osakkailta kokonaisuudessaan haettava lisävakuusmäärä on 54,9 
miljoonaa euroa. Lisävakuuksien myöntäminen tarkoittaa yhteensä 
noin 7,8 miljoonan euron SVOP-maksua omistusosuuksittain jaettuna. 
Helsingin osalta SVOP-sijoitusosuus olisi noin 2,8 miljoonaa euroa. 
Pääomittamista koskeva asia tuodaan erikseen päätöksentekoon. Asia 
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on huomioitu kaupungin talousarvioehdotuksen 2020 valmistelun yh-
teydessä.  

Oy Apotti Ab:n osakkaiden alkuperäiset omistusosuudet perustuivat 
näiden vuoden 2013 asukaslukuihin. Perustajaosakkaiden lisäksi yh-
tiön omistajiksi ovat sittemmin liittyneet Keravan kaupunki ja Tuusulan 
kunta. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä ovat: HUS 44,0 %, Helsinki 
36,3 %, Vantaa 12,4 %, Kirkkonummi 2,4 %, Tuusula 2,3 %, Kerava 
2,1 % ja Kauniainen 0,5 %.

Vakuustarve

Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto on osalla osakkaista tuotannossa ja 
muille järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyt-
tämällä tavalla. Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu 
merkittäviä kustannuksia, jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mu-
kaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab edelleen omilta asiakkailtaan. 
Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi tulla tarvetta 
lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen toimi-
vuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen 
on varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se 
vastaa rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta, ja on 
nykyisessä markkinatilanteessa nopea ja varsin edullinen tapa rahoi-
tuksen järjestämiseen lyhyellä aikajänteellä.

Osana kokonaisrahoitusta on suunniteltu, että Oy Apotti Ab voi hakea 
toiminnan edellyttämän riittävän rahoituksen järjestämiseksi yritystodis-
tuksilla myös lyhytaikaista rahoitusta enintään 60 miljoonan euron ar-
vosta. Lyhytaikaisen rahoituksen enimmäismäärä huomioiden Oy Apot-
ti Ab on laatinut uuden rahoituslaskelman pitkäaikaisen rahoituksen 
edellyttämän vakuusmäärän tarkentamiseksi, rahoitustarpeen ajoittu-
misajat ja lyhytaikaisen rahoituksen mahdollistavien yritystodistusten 
juoksuajat huomioiden. 

Lyhytaikaisen rahoituksen järjestämistä käsitellään erikseen Oy Apotti 
Ab:n yhtiökokouksessa.

Kuntalain 129 § huomioiden omistajat edellyttävät vastavakuuksia an-
tamilleen takauksille. Tämän tarpeen täyttämiseksi Oy Apotti Ab on 
selvittänyt yrityskiinnityksen käyttämistä takausten vastavakuuksina. 

Vastavakuudeksi annettavan yrityskiinnityksen tai yrityskiinnitysten on 
neuvoteltu tulevan sekä nyt päätettävänä olevien takausten, että omis-
tajien aiemmin antamien takausten vastavakuudeksi omistusosuuksien 
suhteessa. 
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Oy Apotti Ab on tilannut ulkopuolisen arvion yrityskiinnityksen alaisen 
omaisuutensa vakuusarvosta. Oy Apotti Ab:n yhtiökokoukselle 
22.10.2019 esitetään haettavaksi vakuusarvoltaan 162 miljoonan euron 
arvoista yrityskiinnitystä omistajittain omistusosuuksien suhteessa. Yri-
tyskiinnityksen vakuusarvo Helsingin osalta olisi n. 58,8 miljoonaa eu-
roa. 

Valtiontuki ja kuntalaki 129 §

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koske-
van artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kri-
teerit täyttyvät yhtäaikaisesti:

(1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista toi-
mintaa harjoittavalle yritykselle,
(2) tämä taloudellinen tuki suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa, 
(3) taloudellinen tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, sekä
(4) taloudellinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kyseessä on takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka julkisyh-
teisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoi-
tuksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omis-
tajilleen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista 
hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä ja hankinta-
asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejär-
jestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa 
järjestelmän. Yhtiö on perustettu toteuttamaan omistajilleen ainoastaan 
niiden yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankin-
taan perustuvaa palvelua.

Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten 
näkökulmasta taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yh-
tiölle ei siten sisällä kiellettyä valtiontukea, koska kaikki valtiontukea 
koskevat kriteerit eivät täyty.

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnus-
lukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esi-
tettävä takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitet-
tua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun 
yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julki-
syhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän 
osan kaupungin riskienhallinnan näkökulmasta.
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Toimivalta ja delegointi

Kuntalain 4. luvun 14 § 9 k. mukaisesti valtuuston tehtävä on päättää 
takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.  

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään 
kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.mäkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kauniaisten kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Keravan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Tuusulan kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 715
V 6.11.2019, Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-009041 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön pe-
rusparannuksen ja laajennuksen 2.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 615 brm² ja rakennuskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa 
huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Hoplaxskolan hankesuunnitelma 2.9.2019
2 Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lokkalantien yksikön nykyinen rakennus

Hoplaxskolan on ruotsinkielinen yhtenäinen peruskoulu, joka toimii vii-
dessä eri toimipisteessä Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja Kaa-
relan alueilla. Hankesuunnitelma koskee koulun Munkkiniemessä sijait-
sevaa Lokkalantien (Locklaisvägen) yksikköä, jossa järjestetään ala-as-
teen opetusta.

Lokkalantien yksikön rakennus on valmistunut vuonna 1952 arkkitehti 
Lasse Björkin suunnittelemana. Rakennus edustaa aikakaudelleen 
ominaista ja laadukasta suunnittelua, mutta sitä ei ole suojeltu. Raken-
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nukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa pieniä toiminnan vaatimia 
muutoksia ja teknisiä parannuksia.

Rakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tar-
peessa. Se on kooltaan ja varustukseltaan riittämätön eikä vastaa toi-
minnan nykyvaatimuksia. Rakennus ei ole esteetön ja sen pihan toimi-
vuudessa ja turvallisuudessa on puutteita. Nykyisellä oppilasmäärällä 
tilat - erityisesti wc-tilojen lukumäärä ja ruokahuollon tilat - eivät vastaa 
nykyisiä viranomaisvaatimuksia.

Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Rakennukseen tehdään laaja talotekniikan ja rakennusosien peruskor-
jaus, jonka tavoitteena on sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden 
parantaminen. Rakenteita vahvistetaan ja niistä poistetaan orgaaniset 
täytteet. Kosteusvaurioituneet rakenteet korjataan ja tontille rakenne-
taan uusi salaojitusjärjestelmä. Julkisivun vaurioituneet osat korjataan 
ja ikkunoita, ovia, räystäsrakenteita ja vesikattovarusteita korjataan tai 
uusitaan. Rakennuksen lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan ja 
siihen rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä. Sähköjärjestelmät sekä 
lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan nykyisten vaati-
musten mukaisiksi.

Perusparannuksen ja uuden laajennusosan rakentamisen toiminnalli-
sena tavoitteena on opetustilojen uudistaminen vastaamaan uuden 
opetussuunnitelman tavoitteita. Laajennusosa suunnitellaan siten, että 
vanha koulurakennus ja laajennusosa muodostavat toimivan ja nykyai-
kaisen oppimiskokonaisuuden. Tilojen muunneltavuutta parannetaan. 

Laajennusosaan rakennetaan ajanmukaiset ja mitoitukseltaan sopivat 
keittiö- ja ruokailutilat, toimivat eteistilat sekä uusi joustava oppimisym-
päristö. Perusparannettavassa osassa luokkien välille lisätään pariovia 
ja siirtoseiniä. Pienryhmätiloja lisätään ja opetustilojen ja käytävien 
akustiikkaa parannetaan. 

Toimintoja pystytään perusparannuksen ja laajennuksen myötä tehos-
tamaan niin, että tilojen käyttöaste saadaan suuremmaksi. Rakennuk-
sen nykyinen oppilasmäärä on 203. Perusparannuksen ja laajennuksen 
valmistuttua rakennukseen mahtuu 270 perusopetuksen ja 24 esiope-
tuksen oppilasta.

Rakennuksen paloturvallisuutta ja pihan toiminnallisuutta ja turvallisuut-
ta parannetaan. Esteettömyyttä parannetaan uusien hissien avulla ja 
pääsisäänkäynnille rakennetaan esteettömät luiskat. 

Samassa yhteydessä puretaan erillisenä hankkeena koulun pihalla 18 
vuotta sijainnut väliaikainen paviljonkirakennus, joka alkaa myös olla 
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peruskorjauksen tarpeessa. Laajennusosa rakennetaan paviljongin ti-
lalle.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2021 ja valmistua kesä-
kuussa 2022.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14 000 000 euroa (3 034 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 5 000 000 euroa vuosille 2020−2021. 
Tämä rahoituspäätös on perustunut koulun perusparannuksesta vuon-
na 2014 laadittuun hankesuunnitelmaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonai-
suuden vuonna 2018 laatiman tarvekuvauksen myötä hanke on muut-
tunut perusparannus- ja laajennushankkeeksi. Sen toteutuksen edellyt-
tämä rahoitustarve on otettu huomioon uutta rakentamisohjelmaehdo-
tusta valmisteltaessa. Hankkeelle on varattu 14 000 000 euroa kau-
punkiympäristön toimialan rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2020−2029. 

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen ja laajennuksen valmistumisen jälkeen arvioitu tila-
kustannus eli sisäinen vuokra on noin 95 671 euroa kuukaudessa. 
Vuosivuokra on noin 1 148 000 euroa. Kuukausivuokra on noin 31,14 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 27,13 euroa/htm² ja ylläpi-
tovuokran osuus 4,01 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 3 
072 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

Rakennuksen nykyinen vuokra on 35 726 euroa kuukaudessa eli 428 
712 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 13,49 euroa/htm², josta pää-
omavuokran osuus on 10,14 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 
euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 2 199 htm² ja paviljonkira-
kennuksen 252 htm², yhteensä 2 451 htm².

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaiset vuokramenot kasva-
vat hankkeen myötä noin 719 000 eurolla.

Tarvittavat väistötilat

Lokkalantien yksikön toiminta siirretään perusparannuksen ja laajen-
nuksen rakentamisen ajaksi väistötiloihin IBM:ltä vuokrattuun toimistoti-
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laan osoitteessa Laajalahdentie 23. Väistötila sijaitsee noin 400 metrin 
päässä nykyisestä koulurakennuksesta. 

Vuokratilojen huoneistoala on 1 800 m² ja kuukausivuokra 29 000 eu-
roa. Ruokailun järjestämisestä tulee lisäksi 19 600 euron kustannus. 
Väistötilojen kustannukset 20 kuukauden ajalta ovat siten yhteensä 
599 600 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019 § 322 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että perusparannus- 
ja laajennushanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnalli-
sia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistorias-
sa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Hoplaxskolan hankesuunnitelma 2.9.2019
2 Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 322

HEL 2019-009041 T 10 06 00
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
2.9.2019 päivätystä Hoplaxskolan Lokkalantien yksikön ala-asteen pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen jatkosuunnittelussa tulee yhdessä käyttä-
jätoimialan kanssa varmistaa erityisesti ääneneristyksen ja –vaimen-
nuksen sekä valaistuksen huolellinen ja tarkoituksenmukainen toteutus. 
Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huolletta-
viksi ja korjattaviksi. Väri- ja materiaalivalintojen avulla toteutetaan viih-
tyisät ja oppimista tukevat tilat

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. 

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 4.9.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 

Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa laskemaan vuokrakustannustasoa, jonka arvio on 31,14 eu-
roa/htm2/kk.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Susan Niemelä, projekti-arkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.09.2019 
§ 86

HEL 2019-009041 T 10 06 00

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Munkkiniemessä, osoitteessa Lokkalantie 9 
sijaitsevan Hoplaxskolan ala-asteen koulurakennuksen perusparan-
nuksen ja laajennuksen 2.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväk-
symistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 615 brm² ja raken-
nuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  14 000 000 
euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 716
V 6.11.2019 Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttami-
nen (nro 12598)

HEL 2018-009025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin 
520 tontin 2 asemakaavan muutoksen 8.10.2019 päivätyn piirustuksen 
nro 12598 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598 kartta, päivätty 8.10.2019
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598 selostus, päivätty 

8.10.2019, päivitetty Kylk:n 8.10.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksen kohteena on tontti, joka sjaitsee Meilahdes-
sa Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamassa korttelissa, 
osoitteessa Töölöntullinkatu 8. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun 
toimistorakennuksen rakennussuojelun,  sen korottamisen ja osittaisen 
muuttamisen asuinkäyttöön sekä rakennukseen kytkeytyvän uudisra-
kennuksen rakentamisen. Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue 
YH muuttuu kaavaratkaisun myötä asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi AL. Asemakaavan muutos on osa koko korttelia koske-
vaa, laajempaa käyttötarkoituksen muutosta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutoksella muodostuu uutta asuntokerrosalaa noin 6 
960 k-m² ja toimitilakerrosalaa noin 2 150 k-m². Töölöntullinkatu 8:ssa 
sijaitsevan tontin nro 2 tehokkuusluvuksi tulee e=3,46 ja asukasmäärän 
lisäys on noin 170 henkilöä. Kaavan muutos vähentää korttelin toimiti-
lan määrää ja muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista tukemalla asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelman (AM-oh-
jelma) asuntotuotantotavoitetta ja edistämällä täydennysrakentamista 
ja monipuolista asuntorakennetta. Koko Töölöntullin kortteli on muut-
tumassa asumispainotteiseksi viereisten tonttien asemakaavan muu-
toksen myötä.

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaavan 2016 mukainen (tullut voimaan 5.12.2018). Sen mukaan alue 
on kantakaupunkialuetta merkinnällä C2 eli keskus, jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, 
toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena. Yleiskaavan tavoitteiden mukainen toimin-
nallinen sekoittuneisuus varmistetaan määräyksellä ensimmäisen ja 
toisen kerroksen varaamisesta pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat, arkkitehti Ei-
nari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheilu- ja terveystalo Topeliuk-
senkatu 41a:ssa sekä nyt kysymyksessä oleva nk. TVK-talo, alun perin 
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo, valmistuivat 
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1967. Rakennuskokonaisuus rinnastuu tyylillisesti Tukholmankadun 
varressa sijaitsevaan alueen maamerkkiin, arkkitehti Erkko Virkkusen 
suunnittelemaan Aurataloon  vuodelta 1962. Töölöntullinkadun itäpuo-
leinen, Mannerheimintien varren avointa korttelirakennetta edustava 
asuinrakennusrivistö on rakennettu 1930–40-lukujen taitteessa. 

Kaavaluonnoksen hyväksymisen jälkeen, joka käsiteltiin kaupunkiym-
päristölautakunnassa 7.11.2010,  kaavarajausta on muutettu ja asema-
kaavoitusta on jatkettu kahtena erillisenä kaavahankkeena. Viereisillä 
tonteilla on asemakaavan muutos nro 12515 tullut lainvoimiseksi ke-
väällä 2019. Käynnissä ovat entisen Töölön Urheilu- ja Terveystalon 
uimahallin peruskorjaus ja kerroksissa sijaitsevien toimistotilojen muut-
taminen seniori- ja opiskelija-asunnoiksi.

Helsingin kaupunki omistaa nyt kaavamuutoksen kohteena olevan ton-
tin, jolla on voimassa asemakaava vuodelta 1998. Kaavamerkintä on 
YH eli hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ui-
mahallin ja liikuntatiloja. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta 
ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaupunki saa tuloja käyttötarkoituksen muutoksesta ja kaavoitettavasta 
uudesta rakennusoikeudesta aiheutuvasta korkeammasta tonttivuok-
rasta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kannanotot kohdistuivat alueen melu- ja ilmanlaatuongelmien huo-
mioimiseen, turvallisten ja terveellisten asuinolosuhteiden järjestämi-
seen sekä olemassa olevan putki- ja kaapeli-infran huomioon ottami-
seen. Kannanotot on otettu huomioon ja niistä on tarpeen mukaan kes-
kusteltu ao. viranomaistahojen kanssa. 

Osallisten mielipiteet (7kpl) kohdistuivat pääosin täydennysrakentami-
seen. Kaavamuutoksen nähtiin luovan nykyistä paremmat edellytykset 
Töölöntullinkadun viihtyisyyden parantamiselle ja kaavamuutoksessa 
esitetyt rakennussuojelutarpeet koettiin tarpeellisiksi. Mielipiteissä oli 
jonkin verran ristiriitaisia toiveita, joiden yhteensovittamista tutkittiin 
kaavaehdotusvaiheessa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.5.–25.6.2019, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puutteelliseen naa-
purien kuulemiseen, lisääntyvään meluun, ilmansaasteisiin ja varjos-
tukseen, Taka-Töölön ja Meilahden väljästä ja matalahkosta kaupunki-
rakenneperiaatteesta poikkeamiseen ja asuinympäristön laadun hei-
kentämiseen. Lisäksi esitettiin 9-kerroksisen uudisosan tilalle matalam-
paa rivitaloratkaisua.

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot koskivat asemakaavaehdotuk-
sen sisältövaatimuksia ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimista. 
Lausunnon antoivat Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seu-
dun liikenne HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja kaupunginmuseo, joka pitää koh-
teen suojelumerkintöjä riittävinä kohteen arvojen säilymiseksi.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei ole tehty muutoksia muis-
tutusten tai lausuntojen perusteella. Tarkemmat kaavaratkaisun perus-
telut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598 kartta, päivätty 8.10.2019
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598 selostus, päivätty 

8.10.2019, päivitetty Kylk:n 8.10.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

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

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Maka/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.10.2019 § 496

HEL 2018-009025 T 10 03 03

Hankenumero 5666_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.10.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan 
(Meilahti) korttelin 520 tonttia 2.

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8: 3 000 euroa

Käsittely

08.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.05.2019 § 41

HEL 2018-009025 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12598 pohjakartan 
kaupunginosassa 15 Meilahti. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asemakaavan numero: 12598
Kaupunginosa: 15 Meilahti
Kartoituksen työnumero: 14/2019
Pohjakartta valmistunut: 25.3.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 717
V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 
30.6.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019
2 Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. 
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Nuoret ovat tehneet 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana 55 aloitetta. Kol-
me aihealuetta, koulu, liikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
kehittäminen, ovat keränneet eniten aloitteita. Nuorisopalvelut ja liiken-
ne ovat myös useamman aloitteen aiheena, samoin ilmastomuutos, jo-
ta on käsitelty niin koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa kuin 
aurinko- ja tuulivoimalaa koskevassa aloitteessa ja ilmastonmuutos -
aloitteessa. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä. 

Helsingin nuorisoneuvosto katsoo lausunnossaan, että nuorten aloite-
järjestelmä on ottanut edistysaskelia. Vastaukset ovat selkeytyneet ja 
sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Samalla nuo-
risoneuvosto toivoo selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi. 

Nuorisoneuvoston lausunnossa todetaan samalla, että aloitteista yli 
puolet oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä, ja muiden helsinkiläis-
nuorten aloitteet ovat valitettavan harvinaisia. Aloitejärjestelmää tulee 
sen vuoksi kehittää ja markkinoida. Nuorisoneuvoston lausunnossa 
huomautetaan vielä, että nuorilla on paljon tietotaitoa, joten nuoriso-
neuvosto tulisi kutsua kaupunginvaltuustoon muutenkin kuin aloitteita 
käsiteltäessä. Lisäksi nuorisoneuvosto kaipaa nykyistä tiiviimpää yh-
teistyötä toimialojen kanssa. 

Helsingissä käytössä olevaa nuorten aloitejärjestelmää selvitetään par-
haillaan kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun YAMK (Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aloitejär-
jestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen kokemusta ja sitä, 
miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten 
tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten yksilöhaastatteluja. 
Yhteisöpedagogiikan YAMK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) opin-
näytteessä keskitytään  aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmis-
teluun. Molempien opinnäytetöiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuori-
soneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouk-
sessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019
2 Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 692

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 718
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palve-
lukokonaisuuden johtajan avoimen viran hoitaminen

HEL 2019-010558 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, 
diplomi-insinööri Sari Hildénin hoitamaan kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden johtajan (tekninen 
johtaja) virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.11.2019 alkaen siihen 
asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 19.8.2019, 516 § merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen teknisen johtajan virasta ja kehottanut kau-
punkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julki-
sen hakumenettelyn.

Teknisen johtajan viran hakumenettely on parhaillaan käynnissä ja ta-
voite on saada virka täytettyä alkuvuoden 2020 aikana.
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Sari Hildén täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä vir-
kaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 mo-
mentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, 
kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen 
määräajaksi.

Kaupunkiympäristön toimintasäännön 7. luvun mukaan teknisen johta-
jan sijainen on rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö. Hildén toimii 
tällä hetkellä teknisen johtajan viransijaisena.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan 
virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräai-
kaisesta hoitajasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunkympäristön toimiala
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§ 719
Ensihoitomestarin viran perustaminen pelastuslaitokselle kaupun-
kiympäristön toimialalle

HEL 2019-010400 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti ensihoitomestarin viran pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.11.2019 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Ensihoitomestarin virassa toimi-
taan ensihoitopalvelun kenttäjohtajana ja käytetään julkista valtaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antamassa asetuk-
sessa (585/2017) säädetään ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävis-
tä. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on mm. määrätä ensi-
hoitopalvelun päivittäistoiminnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteis-
sa sekä usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa toiminta-alueensa 
ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä sekä ohjata hätäkes-
kusta tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä 
olevat voimavarat.

Perustettavaksi esitettävän viran pätevyys määräytyy sosiaali- ja ter-
veysministeriön ensihoitopalvelusta antaman asetuksen (585/2017) 
kenttäjohtajan pätevyysvaatimuksien mukaisesti. 
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Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
Ensihoitomestarin tehtäväkohtainen palkka on 3 224,85 euroa. 

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha pelastuslai-
toksen talousarviossa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 720
Tontin varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 
valtion tukemien opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen 
suunnittelua varten (Kaarela, tontti 33399/5)

HEL 2019-009241 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 
(Y-tunnus 0116514-9) tontin asuntohankkeiden suunnittelua varten 
seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen asuntotontti (AK) 33399/5, 
jonka pinta-ala on 3698 m² ja rakennusoikeus 3300 k-m². 

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Asemakaava ote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (HOAS) on hakenut tonttia 
Helsingin kaupungilta Suomen kaikissa arkkitehtikouluissa toteutetta-
vaa opiskelija-asumisen ideakilpailua varten. Opiskelija-asumisen idea-
kilpailu on Suomen arkkitehtikouluissa vuoden 2019 aikana järjestettä-
vä kilpailu. Kilpailulla juhlistetaan Oulun ja Tampereen yliopistojen ark-
kitehtuuriyksikköjen, Helsingin ja Tampereen seutujen opiskelija-asun-
tosäätiöiden sekä Asuntorahaston ARAVA-järjestelmien juhlavuotta. 
Kilpailun teemana on puurakentaminen. Kilpailulla pyritään opiskelijoi-
den oman ideoinnin ja suunnittelun kautta kehittämään opiskelija-asu-
mista.

HOAS:n kanssa käydyissä neuvotteluissa kilpailulle on löytynyt sopiva 
tontti Kaarelasta, tontti (AK) 33399/5.

Tontille on tarkoitus toteuttaa kilpailun lopputuloksena syntyneiden 
ideoiden pohjalta uusia laadukkaita puurakenteisia opiskelija-asuntoja 
valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki).

Esittelijän perustelut

Ideakilpailu

HOAS on 21.12.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt Helsingin kau-
pungilta tonttia vuoden 2019 aikana toteutettavaa arkkitehtiopiskelijoille 
suunnattua ideakilpailua varten. Kilpailu järjestetään samaan aikaan 
kaikissa Suomen arkkitehtikouluissa (Aalto-yliopisto, Tampereen ylio-
pisto ja Oulun yliopisto). Kilpailukohde on tarkoitus toteuttaa puuraken-
nuskohteena. Tavoitteena on saada uusia innovatiivisia ideoita ja rat-
kaisuja opiskelija-asuntojen toteuttamiseen. 

Kilpailulla on tarkoitus juhlistaa Oulun yliopiston (60 vuotta) ja Tampe-
reen yliopiston (50 vuotta) arkkitehtuuriyksikköjen juhlavuotta, Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (HOAS) 50-vuotis ja Tampereen 
opiskelija-asuntosäätiö sr:n (TOAS) 60-vuotis juhlavuotta. Juhlavuoden 
kilpailu liittyy myös Asuntorahaston ARAVA-järjestelmän 70-vuotisjuh-
laan. 

HOAS:n tarkoituksena on kilpailun voittajatyön pohjalta toteuttaa koh-
teeseen uudenlaisia laadukkaita opiskelija-asuntoja. Helsingin kaupun-
ki on mukana arkkitehtikilpailun tulosten arvioinnissa. Kilpailu on tarkoi-
tus käynnistää syksyn 2019 aikana ja tontin suunnittelu ja rakentami-
nen on tarkoitus käynnistää heti kun kilpailun voittajatyö on ratkaistu. 

Hakemus on oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Kaupunginvaltuusto on 24.4.2019, 133 § hyväksynyt 
Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutoksen nro 12504. 
Asemakaavamuutos on tullut voimaan 19.6.2019.

Asemakaava muutoksen mukaisella tontilla 33399/5 on asuinkerrosta-
lon (AK) mahdollistava rakennusala. Tontin pysäköinti on mahdollista 
toteuttaa omalla tontilla piha-kannen alle. Asemakaavan mukaan tontil-
le sijoittuvan rakennuksen tulee olla julkisivuiltaa ja rakenteiltaan pää-
osin puuta.  

Varausaluekartta ja sijaintikartta ovat liitteenä 1 ja 2. Asemakaavan ote 
on liitteenä 6.

Tontin varaaminen

Tonttien luovuttamista koskevien kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § 
hyväksymien linjausten mukaisesti kaupunki varaa pääsääntöisesti 
asuntotontit julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asunto-
tontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena asuntotuotantoon il-
man julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein.

Tontin varaamista HOAS:lle voidaan pitää perusteltuna, sillä kaupun-
ginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien linjausten ja niitä täydentä-
vien tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeen 29.1.2019 kohdan 2.5 
(Asuntotonttien suoravaraukset) mukaan tontti voidaan varata suorava-
rauksena silloin, kun tontti varataan säänneltyyn asuntotuotantoon ja 
hankkeen toteuttamisella on kiire. HOAS:lle esitettävässä varauksessa 
on kyse koko Suomen alueella järjestettävästä opiskelija-asumisen 
ideakilpailusta, joka tullaan järjestämään syksyn 2019 aikana. Lisäksi 
tontille on tarkoitus toteuttaa puurakenteisia opiskelija-asuntoja valtion 
tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki). 

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian alueraken-
taminen, asuminen ja investoinnit-yksikön sekä kaupunkiympäristön 
toimialan asemakaavoituspalvelun kanssa. Varaus toteuttaa kaupun-
kistrategiaa sekä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Lisäksi se täyt-
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tää asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin kyseiselle alu-
eelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa 
koskevat tavoitteet.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan tonttia koskevia erityisiä varausehtoja, 
yleisiä tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupun-
kiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 
kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista" 
(25.5.2018).

Ehdot ovat liitteinä 3, 4 ja 5.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Tontti on tarkoitus luovuttaa myöhemmin HOAS:lle kaupunginhallituk-
sen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien 
linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.  

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta ra-
kentamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Asemakaava ote

Oheismateriaali

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 483

HEL 2019-009241 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (Y-tunnus 0116514-9) vara-
taan Kaarelasta tontti asuntohankkeiden suunnittelua varten seuraa-
vasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sisältää asuntotontin (AK) 
33399/5 (pinta-ala 3698 m², rakennusoikeus 3300 k-m²), sijaintikart-
ta liite 2.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
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§ 721
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu 
kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuu-
den rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ympä-
ristö- ja lupajaoston 17.05.2019 § 121 tekemän päätöksen kuulumaan 
seuraavasti: 

Hallintokantelu kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelu-
kokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta ei 
anna aihetta toimenpiteisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantelu liitteineen
2 Tarkastuslausunto 17.8.2018
3 Yksikön päällikön vastine 5.8.2019
4 Vs. rakennuslakimiehen vastine 12.8.2019
5 Rakennusmestarin vastine 6.8.2019
6 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.8.2018
7 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hallintokantelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kantelun tekijä Muutoksenhakukielto, hallintokante-

lu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kantelijana oleva rakennusvalvontapalveluiden asiakas teki 18.11.2018 
hallintokantelun neljästä kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat 
-palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijasta. 

Kantelu koskee viranhaltijoiden menettelyä 14.8.2018 pidetyn tarkas-
tuskäynnin toimittamisessa, tarkastuslausunnon laadinnassa, kantelijan 
kysymyksiin vastaamisessa sekä aiemmin tehdyn kantelun käsittelys-
sä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ratkaisi kante-
luasian päätöksellään 17.05.2019 § 121 vastoin esittelijän esitystä to-
deten, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ollut ollut moitteetonta. Kau-
punginhallitus otti ympäristö- ja lupajaoston päätöksen käsiteltäväk-
seen päätöksellään 27.05.2019 § 409.

Kanteluviranomaisena kaupunginhallitus ratkaisee kanteluasian ja to-
teaa, onko hallintokantelun perusteella aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Asian aiempi käsittely

Rakennusvalvontapalveluiden asiakas ********** teki 30.9.2018 hallinto-
kantelun vs. rakennuslakimies ********** ja rakennusmestari ********** 
virkatoimia kohtaan. Hallintokantelun perustelujen mukaan mainitut 
kaksi viranhaltijaa ovat jättäneet täyttämättä velvollisuuksiaan sekä 
menetelleet lainvastaisesti.

Yksikön päällikkö ********** antoi yhdessä rakennusvalvontapäällikkö 
********** kanssa 17.10.2018 sähköpostitse kirjallisen vastauksen kan-
teluun. Vastauksessa todettiin, että kumpikaan kantelun kohteena ollut 
viranhaltija ei ollut jättänyt täyttämättä velvollisuuksiaan eikä menetellyt 
lainvastaisesti.

Kantelija esitti tyytymättömyytensä saamaansa vastaukseen ja teki 
18.11.2018 uuden kantelun rakennusvalvontapalveluiden neljästä vi-
ranhaltijasta eli **********

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli kante-
luasian ja antoi kanteluasiaan ratkaisunsa päätöksellään 17.05.2019 § 
121. Jaosto katsoi, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ollut ollut moit-
teetonta ja että yksi viranhaltija oli vastannut aiempaan hallintokante-
luun osittain jäävinä. Jaosto velvoitti korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen 
laatutasoa tarkastuksen laajuuden ja yksilöintien osalta sekä velvoitti 
vastaamaan kantelijan esittämiin kysymyksiin. Jaoston päätös syntyi 
äänestyksen jälkeen (5-3) vastoin esittelijän esitystä. Esittelijä jätti pää-
tökseen eriävän mielipiteen.
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Kaupunginhallitus otti ympäristö- ja lupajaoston päätöksen käsiteltä-
väkseen otto-oikeuden nojalla päätöksellään 27.05.2019 § 409 sen ar-
vioimiseksi, onko jaoston päätös perusteltu hallintolain edellyttämällä 
tavalla ja onko päätöksessä tehty arvio viranhaltijoiden menettelystä 
lainsäädännön mukainen.

Kantelun sisältö ja perustelut

Kantelija teki 18.11.2018 lähettämässään sähköpostikirjelmässä hallin-
tokantelun neljän rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijan toiminnas-
ta. 

Kantelija katsoo, että rakennusvalvontapalveluiden esimiesasemassa 
olevat viranhaltijat ovat kirjoittaneet harhaanjohtavaa ja osittain virheel-
listä tietoa hallintokantelunsa vastaukseen. Kantelijan esittämiin yksilöi-
tyihin kysymyksiin ei ole vastattu. Hallintokanteluun on vastannut osit-
tain prosessissa mukana ollut henkilö ja tämä on vastannut osittain it-
seään koskevaan hallintokanteluun. Viranhaltijat ovat toimineet velvolli-
suuksiensa vastaisesti kirjaamalla tarkastuslausuntoon asioita har-
haanjohtavasti ja hallintolain 42 §:n vastaisesti. Tarkastusraportti on ol-
lut yksilöimätön, suurpiirteinen ja asenteellisesti laadittu. Tarkastus-
käynnin toimittaneet viranhaltijat eivät ole toimineet hallintolain 6 §:ssä 
tarkoitettujen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Kantelun perusteena olevat tapahtumat

Asiassa saadun selvityksen mukaan rakennusvalvontapalvelut toimitti 
Taka-Töölössä sijaitsevan asuinkerrostalon pääosin kellarikerroksessa 
sijaitsevissa saunatiloissa tarkastuksen 14.8.2018 saatuaan lehtitieto-
jen perusteella perustellun syyn epäillä, että tiloja käytettiin voimassa 
olevan rakennusluvan vastaisesti asumiseen. Kantelija omistaa asunto-
osakeyhtiön osakkeet, joiden nojalla hänellä on oikeus hallita tarkas-
tuksen kohteena ollutta saunatilaa.

Rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijat ********** pitivät rakennus-
valvontapalveluiden edustajina tiloissa tarkastuksen 14.8.2018. Kanteli-
ja on avustajineen ollut läsnä tarkastuksessa.

Vs. rakennuslakimies on laatinut ja allekirjoittanut pidetyn tarkastuksen 
johdosta 17.8.2018 päivätyn tarkastuslausunnon. Tarkastuslausuntoon 
on kirjattu tarkastuksen kulku ja tarkastajien tekemät keskeiset havain-
not. Sen lisäksi tarkastuksessa otettiin myös valokuvia, joita oli tarkoi-
tus käyttää asian valmistelussa ja mahdollisessa käsittelyssä ympäris-
tö- ja lupajaostossa ja hallinto-oikeudessa.

Tarkastuslausunto on annettu tiedoksi asianosaiselle vastineen anta-
mista varten.  Kantelija on antanut 30.9.2018 vastineen, jossa hän kriti-
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soi tarkastuslausunnon sisältöä puutteelliseksi ja virheelliseksi. Kanteli-
ja on samassa yhteydessä tehnyt hallintokantelun tarkastuksen suorit-
taneista viranhaltijoista.

Rakennusvalvontapäällikkö ********** ja yksikön päällikkö ********** ovat 
vastanneet kanteluun 17.10.2018. Vastauksessa todettiin, että kumpi-
kaan kantelun kohteena ollut viranhaltija ei ollut jättänyt täyttämättä 
velvollisuuksiaan eikä menetellyt lainvastaisesti.

Hallintokantelun tekijä esitti tyytymättömyytensä saamaansa kantelu-
vastaukseen viestissään 18.11.2018. Kantelija katsoo, että vastaus on 
merkittäviltä osin puutteellinen ja harhaanjohtava. Samassa viestissä 
kantelija teki uuden hallintokantelun.

Kanteluasian ratkaisun perusteet

Hallintokanteluun sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä.

Hallintolain 53 a §:n mukaan viranomaisen, siihen palvelussuhteessa 
olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta me-
nettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä 
hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kantelun tekijän 
tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä 
virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena 
olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Hallintolain 53 b §:n mukaan valvova viranomainen ryhtyy niihin toi-
menpiteisiin, joihin se hallintokantelun perusteella katsoo olevan aihet-
ta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee 
viivytyksettä ilmoittaa kantelun tekijälle. Hallintokantelua käsiteltäessä 
on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henki-
löiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.

Kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden vastineet

Kantelun kohteena oleville viranhaltijoille on kaupunginhallituksen otto-
päätöksen 27.05.2019 § 409 jälkeen varattu mahdollisuus antaa kirjal-
linen vastine tehdyn kantelun johdosta. Kolme viranhaltijaa on antanut 
vastineensa ja yksi on ilmoittanut, ettei anna vastinetta.

Rakennusvalvontapäällikkö ********** on ilmoittanut, että ei anna vasti-
netta.

Yksikön päällikkö ********** on 5.8.2019 päivätyssä vastineessaan to-
dennut, että tarkastuskertomukseen on kirjattu lain vaatimat asiat ja 
tarkastuksen suorittamisessa on muutoinkin menetelty hallintolain 
säännösten mukaisesti. Kantelijan kysymykset ovat olleet sellaisia, että 
hallintolain 8 §:n mukaan niihin vastaaminen ei ole rakennusvalvonnan 
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viranhaltijoiden toimivallassa. Asian käsittelyssä on noudatettu hallinto-
lain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Rakennusvalvontapalveluiden 
viranhaltijat ovat toimineet voimassa olevien säännösten mukaisesti ja 
ympäristö- ja lupajaoston antamat moitteet ovat aiheettomia.

Rakennusmestari ********** on 6.8.2019 päivätyssä vastineessaan to-
dennut, että hänen tehtävänsä tarkastuksissa on todeta vallitseva tilan-
ne, ottaa valokuvia ja arvioida, onko tila voimassa olevan luvan mukai-
sessa käytössä. Näkemys kirjataan kehotuskirjeisiin ja tarkastuslausun-
toihin alueen rakennuslakimiehen ja alueen lupakäsittelijän kanssa 
käydyn neuvottelun jälkeen. Näin on toimittu myös kantelua koskevan 
tarkastuslausunnon osalta.

Vs. rakennuslakimies ********** on 12.8.2019 päivätyssä vastineessaan 
todennut, että kantelijan esittämiin kysymyksiin on vastattu 10.8.2018 
ja 10.9.2018 ja että viranomaisen neuvontavelvollisuutta on noudatettu 
asianmukaisella tavalla. Tarkastuslausuntoon on kirjattu asiat hallinto-
lain mukaisesti. Asiassa on menetelty sovellettavien säännösten mu-
kaisesti ja tästä johtuen ympäristö- ja lupajaoston antamat moitteet 
ovat aiheettomia.

Viranhaltijoiden toiminnan arviointi

Vs. rakennuslakimies

Kantelu kohdistuu vs. rakennuslakimies ********** menettelyyn tarkas-
tuksen toimittamisessa, tarkastuslausunnon laatimisessa ja kantelijan 
kysymyksiin vastaamisessa.

Tarkastuksen toimittamisesta säädetään hallintolain 39 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kir-
jallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja 
tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annet-
tava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan tar-
kastuskertomukseen olisi kirjattava tarkastuksen kulku ja tarkastajan 
tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuksen kulun kirjaaminen tarkoittaa 
sitä, että tarkastuskertomuksesta käyvät ilmi tarkastuksessa läsnä ol-
leet asianosaiset, tarkastuksen kohde sekä asian yksilöimiseksi tar-
peelliset tiedot, kuten tarkastuksen suorittaneen viranomaisen nimi se-
kä toimituksen päivämäärä ja kellonaika. Tarkastajan tekemistä ha-
vainnoista yksilöitäisiin tarkastuskertomuksessa ainoastaan keskei-
simmät eli ne, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä asian ratkaisemi-
selle.
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Tarkastuksesta on laadittu 17.8.2018 päivätty tarkastuslausunto. Kaik-
kia tarkastuksessa tehtyjä suullisia huomioita ei ole kirjattu tarkastus-
lausuntoon. Tarkastuskertomus on annettu tiedoksi asianosaisille kirjal-
lisen vastineen antamista varten. Vastineessaan asianosaisella on oi-
keus esittää oma kantansa ja omat huomautuksensa asiasta ja tarkas-
tuslausunnosta. Kantelija on antanut oman vastineensa 30.9.2018.

Tarkastuksen toimittamista koskeva hallintolain 39 §:n säännös tai tie-
tojen kirjaamista koskeva 42 §:n säännös eivät edellytä, että asiano-
saisten tarkastuksessa esittämät suulliset huomautukset kirjattaisiin 
tarkastuskertomukseen. 17.8.2018 päivättyyn tarkastuslausuntoon voi-
daan katsoa kirjatun tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskei-
set havainnot hallintolain tarkoittamalla tavalla. Asiassa ole ilmennyt, 
että kantelun kohteena oleva tarkastus olisi toimitettu lainvastaisesti tai 
muutoin virheellisesti.

Kantelussa on myös kyse kantelijan esittämiin kysymyksiin vastaami-
sesta. Kantelija katsoo, että hänen esittämiinsä kysymyksiin ei ole vas-
tattu hallintolain mukaisesti.

Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa an-
nettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liitty-
vää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tie-
dusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan neuvontavelvolli-
suus koskee hallintoasian hoitamiseen ja asiointiin välittömästi liittyviä 
kysymyksiä. Säännös hallintoasian hoitamiseen liittyvästä neuvonnasta 
ilmentäisi lähinnä vaatimusta menettelyllisestä neuvontavelvollisuudes-
ta. Menettelyneuvontaan kuuluisi myös tietojen antaminen viraston käy-
tännöstä, kuten käsittelytavasta ja -vaiheista. Viranomaisen on huoleh-
dittava siitä, että asiakkaalla on selkeä käsitys menettelyllisten oikeuk-
siensa käyttämisestä. Asiakkaan mahdolliset väärinkäsitykset menette-
lyllisistä kysymyksistä olisi pyrittävä oikaisemaan. Neuvontavelvollisuut-
ta on rajoitettu siten, että se koskee ainoastaan viranomaisen toimival-
taan kuuluvia tehtäviä. Neuvontavelvollisuutta täydennettäisiin viran-
omaiselle asetetulla yleisellä velvoitteella vastata asiointia koskeviin 
kysymyksiin ja tiedusteluihin. Käytännössä vastaamisvelvoite koskisi 
asiallisia ja riittävän yksilöityjä kysymyksiä ja tiedusteluja. Säännös ei 
sen sijaan velvoittaisi viranomaista vastaamaan laajoihin ja yleisluon-
toisiin tiedusteluihin.

Vs. rakennuslakimies on vastannut kantelijan 8.8.2018 lähettämään 
sähköpostiviestiin 10.8.2018 seuraavasti: ”Arvio käyttötarkoituksen 
muutoksen olennaisuudesta tehdään kokonaisharkintaan perustuen. 
Tarkoituksenmukaista ei siis ole pohtia yksittäisten tekijöiden itsenäistä 
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merkitystä vaan kokonaisuutta, joka asiassa muodostuu havaintojen ja 
saadun selvityksen perusteella. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan 
huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus mm. rakennukselta 
vaadittaviin ominaisuuksiin. Tarkastuksessa tehtävät havainnot ovat 
tässä tapauksessa edellytyksenä kokonaisharkinnalle.”

Kantelija on pyytänyt vastaamaan saunan käyttöä koskeviin kysymyk-
siin 6.9.2018. Vs. rakennuslakimies on vastannut kantelijalle 10.9.2018 
seuraavasti: ”Kuten aiemmin vastasin yksilöityihin kysymyksiisi kunkin 
huonekalujen ja tavaroiden säilytyksestä saunatiloissa, tehdään käyttö-
tarkoituksen arviointi kokonaisharkintana. Tilan käyttötarkoitus on sau-
na, ja tilaa saa käyttää rakennusluvassa vahvistetun käyttötarkoituksen 
mukaisesti – eli saunomiseen. Rakennusvalvonta ei lähde ennakoivasti 
arvioimaan yksittäisten huonekalujen sopivuutta tilaan. Ympäristö- ja 
lupajaosto tekee tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisena päätök-
sen nyt vireillä olevassa asiassa.”

Myös rakennusvalvontapäällikkö ********** ja yksikön päällikkö ********** 
ovat vastanneet kantelijalle kanteluvastauksessaan 17.10.2018.

Rakennusvalvontapalvelut on vastannut kantelijan esittämiin tieduste-
luihin antamalla menettelyllistä neuvontaa ja hallintotoimintaa koskevaa 
aineellista neuvontaa. Kantelijan viesteihin voidaan myös katsoa vasta-
tun hallintolain 7 §:ssa tarkoitetun palveluperiaatteen mukaisesti riittä-
vän nopeasti. Osan kantelijan esittämistä kysymyksistä voidaan katsoa 
olevan hallintoasian hoitamiseen liittymättömiä yksityiselämää koskevia 
kysymyksiä, eikä niiden voida katsoa kuuluvan hallintolain 8 §:ssä tar-
koitetun viranomaisen neuvontavelvollisuuden piiriin. Vs. rakennusla-
kimiehen ei voida katsoa menetelleen kantelijan viesteihin vastaami-
sessa hallintolain vastaisesti.

Rakennusmestari

Kantelu kohdistuu rakennusmestari ********** menettelyyn tarkastus-
käynnin toimittamisessa.

Rakennusmestarin menettelyä tarkastuskäynnin toimittamisessa on ar-
vioitava vastaavasti kuin vs. rakennuslakimiehen kohdalla. Rakennus-
mestarin ei voida katsoa menetelleen virheellisesti kantelun kohteena 
olevan 14.8.2018 tarkastuksen toimittamisessa, sillä asiassa ole ilmen-
nyt, että tarkastus olisi suoritettu lainvastaisesti tai muutoin virheellises-
ti.

Rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvontapäällikkö ********** menettely on kantelun kohteena 
siltä osin, että hän on yhdessä yksikön päällikön kanssa vastannut 
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17.10.2018 kantelijan tekemään kanteluun. Kantelussa on moitittu kan-
teluvastauksen olleen merkittäviltä osin puutteellinen ja harhaanjohta-
va. Kantelijan mukaan eräässä muussa asiassa toimitetussa tarkastuk-
sessa suullisesti lausuttuja asioita on kirjattu tarkastuslausuntoon, joten 
kanteluvastaus on harhaanjohtava.

Rakennusvalvontapäällikön ja yksikön päällikön antamassa kanteluvas-
tauksessa on otettu kantaa kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden 
toimintaan ja esitetty viranomaisen perusteltu näkemys viranhaltijoiden 
menettelyn lainmukaisuudesta. Lisäksi vastauksessa on kuvattu viran-
omaiskäytäntöjä. Se seikka, että yksittäisessä muuta asiaa koskenees-
sa tarkastuksessa suullisesti esitettyä olisi kirjattu tarkastuslausuntoon, 
ei tee 17.10.2018 annetusta kanteluvastauksesta sillä tavoin virheellis-
tä, että rakennusvalvontapäällikön voitaisiin katsoa jättäneen täyttämät-
tä velvollisuuksiaan tai menetelleen muutoin lainvastaisesti.

Yksikön päällikkö

Kantelu kohdistuu yksikön päällikkö ********** siltä osin, että hän on yh-
dessä rakennusvalvontapäällikön kanssa vastannut 17.10.2018 kanteli-
jan tekemään kanteluun. Myöskään yksikön päällikön osalta ei voida 
katsoa, että hän olisi antamalla kanteluvastauksen jättänyt täyttämättä 
velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin lainvastaisesti.

Lisäksi kantelussa on kyse mahdollisesta yksikön päällikön esteellisyy-
destä käsitellä itseään tai alaistaan koskevaa hallintokantelua. Yksikön 
päällikkö on vastannut kantelijan tekemään kanteluun yhdessä raken-
nusvalvontapäällikön kanssa 17.10.2018. Tämän ensimmäisen kante-
lun kohteena ei ole ollut yksikön päällikön menettely, vaan kantelu on 
koskenut hänen alaistensa toimintaa.

Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn 
eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Esteellisyys-
perusteista säädetään hallintolain 28 §:ssä. Erityisten esteellisyyspe-
rusteiden lisäksi virkamies on hallintolain 28 §:n mukaan esteellinen, 
jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä 
vaarantuu.

Hallintolain erityisiin esteellisyysperusteisiin ei sisälly kieltoa käsitellä 
alaistaan koskevaa hallintoasiaa. Yksikön päällikkö ei tällä perusteella 
ole ollut esteellinen vastaamaan alaistensa toimintaa koskevaan kante-
luun. Yksikön päällikkö ei osallistunut toisen eli 18.11.2018 tehdyn kan-
telun käsittelyyn. Saatuaan tietää itseensä kohdistuneesta kantelusta 
hän ilmoitti välittömästi kantelijalle, että hän on esteellinen käsittele-
mään asiaa ja siirsi asian käsittelyn toiselle viranhaltijalle. Yksikön pääl-
likön ei voida katsoa käsitelleen kumpaakaan hallintokantelua esteelli-
senä.
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Johtopäätökset

Kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden ei voida katsoa menetelleen 
asiassa lainvastaisesti eikä jättäneen täyttämättä velvollisuuksiaan. 
Tarkastuskäynti on toimitettu ja tarkastuslausunto on laadittu hallinto-
lain mukaisesti. Hallintokantelua ei ole käsitellyt esteellinen henkilö. 
Kantelijan viesteihin vastaamisessa ei ole menetelty hallintolain vastai-
sesti.

Hallintokantelun perusteella ei ole ilmennyt sellaista hallintolain 53 a 
§:ssä tarkoitettua virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, jonka perus-
teella kaupunginhallituksen olisi valvovana viranomaisena aihetta ryh-
tyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökses-
sään 17.05.2019 § 121 tekemä arvio viranhaltijoiden menettelystä ei 
kaikilta osin ole lainsäädännön mukainen eikä päätöstä ole hallintolain 
edellyttämällä tavalla perusteltu. Jaoston päätöstä on siten perusteltua 
muuttaa.

Hallintolain 53 d §:n mukaan hallintokanteluasiassa annettuun ratkai-
suun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantelu liitteineen
2 Tarkastuslausunto 17.8.2018
3 Yksikön päällikön vastine 5.8.2019
4 Vs. rakennuslakimiehen vastine 12.8.2019
5 Rakennusmestarin vastine 6.8.2019
6 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.8.2018
7 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.9.2018

Oheismateriaali

1 Asemakaava
2 Kaupparekisteriote
3 Pääpiirustus
4 Sijaintikartta
5 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hallintokantelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kantelun tekijä Muutoksenhakukielto, hallintokante-

lu

Tiedoksi

Kantelun kohteena olevat viranhaltijat
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 694

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille 
Rydmanin ehdotuksesta.

27.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.05.2019 § 121

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti, että 
kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalveluiden kolmen viran-
haltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa moitteetonta.
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********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.

Tässä hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Käsittely

17.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Pentti Ruuska

Vastaehdotus:
 Tapio Klemetti: Kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalvelui-
den kolmen viranhaltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa 
moitteetonta.

********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.

Kannattaja: Timo Raittinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
 EI-ehdotus: Kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalveluiden 
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kolmen viranhaltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa moit-
teetonta.

********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.

Jaa-äänet: 3
Silvia Modig, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Tapio Klemetti, Timo Raittinen, Lea Saukkonen, Pertti 
Villo

Tyhjä: 1
Lilja Tamminen

Poissa: 0

Eriävä mielipide, Henttonen Pekka 

Esittelijän eriävä mielipide

Asian aikana kuultavana oli rakennuslakimies Juha Vehviläinen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
asiakkuusjohtaja
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Juha Vehviläinen, rakennuslakimies, puhelin: 310 26225

juha.vehvilainen(a)hel.fi
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§ 722
Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

HEL 2019-009970 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat Helsingin kaupungin 
eettiset periaatteet. 

Kaupunginhallitus kehotti toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johtavia 
viranhaltijoita huolehtimaan siitä, että nyt hyväksyttävät eettiset periaat-
teet käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun men-
nessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista päätettiin edellisen kerran 
valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman hyväksymisen yhtey-
dessä (Kvsto 24.4.2013 § 122).

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 
(Kvsto 27.9.2017 § 321) painotusten, toimenpanon ja toimintaympäris-
tön muutosten myötä myös eettisiä periaatteita on ollut tarpeen uudis-
taa. Uudistetut eettiset periaatteet kiinnittävät huomiota kaupunkistra-
tegian edellyttämän uuden toimintakulttuurin eettiseen ulottuvuuteen. 
Eettiset periaatteet ovat osa kaupunkistrategian toimeenpanoa. 

Eettisissä periaatteissa todetaan muun muassa kaupungin palveluteh-
tävä ja se, että pyritään jatkuvasti toimimaan hieman paremmin. Toi-
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minta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
Tietoja käsitellään huolellisesti ja järjestelmät turvataan. Kaupungin 
toiminnassa ei sallita henkilökohtaisen edun tavoittelua, väärinkäytök-
siä tai rikollista toimintaa. Monimuotoisuus on kaupungin vahvuus ja jo-
kainen voi olla oma itsensä. Työpaikoilla ei sallita minkäänlaista syrjin-
tää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. Kaikkialla Helsin-
gissä on hyvä elää ja asua elämän alusta elämän loppuun asti. Raken-
namme kaikki eettistä toimintakulttuuria. 

Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita on valmisteltu kaupunkikon-
sernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän 
(kansliapäällikön asettama 26.3.2018 § 77) ohjauksessa. Eettiset peri-
aatteet ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa, jolla varmistetaan, että kau-
pungin toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. 
Sillä, että Helsingin eettiset periaatteet tunnetaan hyvin, voidaan vaikut-
taa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 20.5.2019 Helsingin 
kaupungin eettisiä periaatteita.

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luot-
tamushenkilöitä ja ohjaavat heidän toimintaansa koko kaupunkikonser-
nissa. Esimiehet vastaavat siitä, että eettiset periaatteet saatetaan 
henkilöstön tietoon työyhteisöissä. 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymässä (17.6.2019 § 69) 
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa todetaan, että tytäryhteisössä 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin eettisiä periaatteita.

Eettiset periaatteet kohdistuvat ohjeena jokaiseen työntekijään, viran-
haltijaan ja luottamushenkilöön yksilönä. Jokainen on yksilönä vastuus-
sa eettisestä toiminnasta ja työtä koskevien ohjeiden, säädösten ja la-
kien noudattamisesta. Kaupunkiorganisaation vastuulla on, että eettis-
ten periaatteiden, lakien ja ohjeiden noudattaminen on helppoa. Eettis-
ten periaatteiden, ohjeiden ja normien tulee olla selkeitä ja helposti löy-
dettävissä.

Eettisten periaatteiden ja niiden käsittelyn tarkoitus työyhteisöissä on 
myös kiinnittää huomiota ja nostaa keskusteluun työn eettinen kuormit-
tavuus. Keskustelemalla eettisesti vaikeista ja joskus ristiriitaisistakin 
asioista, voidaan löytää keinoja työn eettisen kuormittavuuden keven-
tämiseen. Eettisesti vaikeita ja ristiriitaisia kysymyksiä ei tule kenen-
kään jäädä yksin miettimään, vaan vaikeat asiat on tärkeä tuoda yhtei-
seen käsittelyyn. 

Työn eettinen kuormittavuus tulee esille myös Työterveyslaitoksen joh-
tamassa Kunta10-tutkimuksessa, jossa selvitetään henkilöstön hyvin-
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vointia ja työelämän kehittymistä. Helsingin kaupungin vuoden 2018 tu-
loksissa (kaupunginkanslia, liikelaitokset ja toimialat) työn eettinen 
kuormittavuus näkyy siten, että noin puolet vastanneista (49 %) ilmoit-
taa, että ”joutuu usein pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita”. Yli 11 
prosenttia vastanneista ilmoittaa, että ”joutuu usein toimimaan sääntö-
jen ja normien vastaisesti”. Yli 17 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että 
”joutuu usein toimimaan omien arvojen vastaisesti”. Näihin tuloksiin on 
syytä kiinnittää tarkemmin huomiota.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen toimialojen, virastojen ja liike-
laitosten johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että eettiset periaatteet 
käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä. 
Eettisten periaatteiden käsittelyn ja viestinnän arviointi tehdään kau-
punkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryh-
mässä syksyllä 2020. 

Kaupunginkanslian konserniohjaus tiedottaa tytäryhteisöjä uudistetuista 
Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista.

Kaupunginkanslia varmistaa, että eettiset periaatteet löytyvät helposti 
sekä Helmestä, konserniyhteisölle tarkoitetusta Tyyne-intrasta, että 
kaupungin Internet-sivuilta. Lisäksi kaupunginkanslia valmistelee mate-
riaalit, jotka tukevat työyhteisöjä eettisten periaatteiden käsittelyssä. 
Tavoite on, että eettisiä periaatteita tukevat materiaalit toimivat siten, 
että eettiset periaatteet ovat jatkossa osa Helsingin kaupungin työnteki-
jöiden arkea muun muassa johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä 
koulutuksissa, rekrytoinneissa ja perehdytyksessä. Kunta10-tutkimuk-
sessa seurataan työn eettisen kuormittavuuden kehitystä ja tehdään 
tarvittaessa toimenpiteitä asiaan vaikuttamiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Toimialat, virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 696

HEL 2019-009970 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

21.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
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§ 723
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

HEL 2019-008439 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevat uudistetut Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumosi kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 
1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjeiden 2.1. luvun 3 kohdan viimeinen virke kuuluu seuraavasti: 

"Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avus-
tettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, laajuuteen ja tuloksiin, palve-
lujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoi-
tusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustus-
ten käyttötarkoituksen toteutumiseen."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan 2.1. luvun 3 kohdan viimeinen virke muo-
toon:

"Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avus-
tettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, laajuuteen ja tuloksiin, palve-
lujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoi-
tusosuuteen, asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistami-
seen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyt-
tötarkoituksen toteutumiseen."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
2 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 12.12.2011 vanha ohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat uudistetut Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumoaa kaupunginhallituksen 12.12.2011   
(§ 1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. 
Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut -sivustolla 
(asiointi.hel.fi). Sähköinen asiointi on ensisijainen tapa hakea kaupun-
gin avustuksia. Sähköisestä asioinnista löytyvät kaikki kaupungin säh-
köiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoituk-
seen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Sähköinen käsittely-
järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2012.

Helsingin kaupungille saapuu vuosittain avustushakemuksia noin 4 000 
kappaletta. Hakemuksista 95 - 97 % saapuu sähköisen asioinnin kaut-
ta.

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja julkisesti 
kuulutettuja avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat kansallisten 
ja EU:n säädösten lisäksi vuosittain vahvistettava Helsingin kaupungin 
talousarvio sekä kulloinkin voimassa oleva avustusten yleisohje. Edellä 
mainitun lisäksi Helsingin kaupungin toimialoilla ja keskushallinnossa 
voi olla esimerkiksi kaupunkistrategian mukaisia painopisteitä ja kritee-
reitä, jotka ohjaavat toimialojen ja keskushallinnon avustustoimintaa.

Helsingin kaupungin yleiset avustusohjeet

Helsingin kaupungin avustusohjeet on tarpeen uudistaa. Nykyiset oh-
jeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2011. Uusia avustus-
ten yleisohjeita on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosaston ja oikeuspalveluiden sekä toimialojen kesken. 
Uusissa ohjeissa teemat on jaoteltu aiempaa selkeämmin avustuspro-
sessin kulun mukaisesti:
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1. hakumenettely => 2. hakemusten käsittely => 3. avustuspäätös => 4. 
avustusten maksaminen => 5. valvonta ja takaisinperintä.

Suurin muutos aikaisempiin ohjeisiin verrattuna liittyy periaatteiden, eh-
tojen ja muiden ohjeiden selkeyttämiseen. Lisäksi ohjeisiin on tehty 
teknisiä tarkennuksia, päivityksiä ja täsmennyksiä. 

Uusissa avustusten yleisohjeessa kohdassa 2.1 on määritelty yleiset 
avustusperiaatteet. Periaatteiden pohjalta kaupungin avustusvalmisteli-
ja arvioi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja lisäksi vertaa niitä 
toimialan omiin ohjeisiin ja kriteereihin sekä muihin mahdollisiin paino-
pisteisiin.

Avustusten yleisohjeiden kohtaan 2.2 sisältyvät avustusehdot. Avustu-
sehdot on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joita noudatetaan kau-
pungin myöntäessä avustuksia, ja jotka sitovat avustuksensaajaa. 
Avustuksen hakija hyväksyy yleiset avustusehdot ennen avustushake-
muksen lähettämistä Helsingin kaupungille. Yleiset avustusehdot löyty-
vät kaikilta avustushakemuslomakkeilta.

Uusien ohjeiden mukaan avustusten maksuaikataulujen mahdollisista 
muutoksista päätetään jatkossa toimialoilla. Aiemmin avustusten mak-
sumuutokset on hyväksytty kansliapäällikön päätöksellä. Myös avus-
tusten maksuerien kokoa on muutettu suuremmaksi. Edellä mainitut 
muutokset selkeyttävät ja nopeuttavat avustusten käsittelyn kokonaisp-
rosessia.

Kaupungin yleisohjeiden lisäksi toimialoilla voi olla jatkossakin omia 
tarkempia avustusohjeita/-kriteereitä, kuten nytkin on. Näin ollen toimia-
lojen omia ohjeita ei sisällytetä nyt uudistettavaan Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 21.10.2019 uusi ohje
2 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 12.12.2011 vanha ohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 697

HEL 2019-008439 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 724
Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

310 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

311 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

312 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

313 §, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

314 §, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 
(sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle sekä HSY Vesihuollolle.

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupun-
kiympäristölle, asemakaavoitukselle, Asuntotuotannolle sekä kasvatus- 
ja koulutuslautakunnalle.

315 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 6 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 725
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 22.10.2019
- ympäristö- ja lupajaosto 24.10.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 24.10.2019
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720, 724 ja 
725 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 718, 719, 722 ja 723 §: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.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 721 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anna Vuorjoki Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.11.2019.


